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Inleiding
Geïnteresseerden in de geschiedenis van Gouda
zullen dat indirect ook zijn in die van de St.-
Janskerk en haar gebrandschilderde Glazen.
En dan heeft men vast ook wel eens gehoord
van de voor die kerkglazen gemaakte werkteke-

over cartons, en dan hooguit in een kunsthistori-
sche  kontekst.

Waartoe dienen cartons?
Cartons zijn werktekeningen, op papier, op ware
grootte, van een voorstelling die later wordt

ningen, de cartons. Maar slechts enkelen hebben
de collectie in haar geheel gezien en kennen de
historie ervan.
Met dit artikel hoop ik een bijdrage te leveren
om meer bekendheid te geven aan een zo unieke
collectie als deze cartons.

Nadat de St.-Janskerk in 1552 voor een groot
deel met nagenoeg alle Glazen was verwoest,
werd al in 1555 het eerste gebrandschilderde
Glas geplaatst in het koor van de kerk.
De Glazen kunnen worden ingedeeld in twee
perioden, nl.  van voor en na de Reformatie,
resp. van 15551571 en van 1594-1603. In de
20ste eeuw volgden nog enkelen, het laatste in
1947. De oude reeks Glazen met de daarbij
bewaard gebleven cartons, vormen als geheel
een wondermooie documentatie van Noord-
Nederlandse renaissancekunst, die zijn weerga
in Europa niet kent!
Voor Nederland vormt het tevens, naast een
‘Bijbels prentenboek’, een beeldverslag van
‘Hollands leed en vreugd’ uit de begintijd van
de 80-jarige  oorlog.‘)
Van de 64 Glazen zijn 40 cartons geheel of
gedeeltelijk bewaard gebleven, dat is ruim 62%.
Daarmee is deze collectie de grootste verzame-
ling werktekeningen voor glas ter wereld!
De totale lengte van de stroken bedraagt 1.68
km, de oppervlakte 1159 m2,  bestaande uit
totaal 415 losse tekeningen van verschillend
formaat.
Op zich zijn de cartons niet uniek. Het Rijks-
museum in Amsterdam heeft enkele exemplaren
of delen ervan en in musea in België, Engeland,
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk zijn er be-
waard.
Het unieke van de Goudse cartons is, dat ze
vanaf hun ontstaan tot op de dag van heden met
de daarnaar vervaardigde gebrandschilderde
Glazen, bij elkaar bewaard zijn gebleven. Over
de Glazen is zeer veel gepubliceerd, echter niet
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V&k zijn daarbij verschillende-technieken en
uitgevoerd in gebrandschilderd glas.

materialen gebruikt: krijt, Oost-Indische inkt in
pen en penseel, houtskool enz.
Voorwaarde is altijd dat de afbeelding in duide-
lijk zichtbare contouren moet worden weergege-
ven, al is daar in de praktijk niet altijd sprake
van. Sommige cartons kunnen heel schetsmatig
zijn, zoals bijv. die van Dirck Crabeth, die zijn
tekeningen niet tot in details uitwerkte, omdat
hij, in tegenstelling tot wat later gebruikelijk
werd, zowel de tekening als het Glas zelf maak-
te.
Nadat de kunstenaar het carton heeft vervaar-
digd, wordt het in gedeelten op een lichtbak
gelegd. De al of niet gekleurde stukken glas
worden, na in vorm te zijn gesneden, op de
betreffende delen gelegd en de voorstelling
wordt met speciale glasverf gecopiëerd.
Het bewerkte glas wordt vervolgens in een oven
tot het smeltpunt (ca. 675°C) verhit. Na afkoe-
ling worden de stukken glas, volgens het pa-
troon, in loodstrips vastgezet en uiteindelijk in
meerdere panelen in een raamomlijsting beves-
tigd,4)  Zo bouwt men vanuit het carton de gehe-
le voorstelling op.

Verwerving
Hoe verkregen de kerkmeesters van de St.-Jans-
kerk de cartons? Eigenlijk heel eenvoudig. Het
werd van tevoren in een contract vastgelegd, of
ze werden naderhand gekocht, waarbij al of niet
in natura werd betaald, of men kreeg ze ten
geschenke. De vooralsnog oudste vermelding,
met betrekking tot de cartons in het kerkarchief,
betreft het in 1559 bij contract vastleggen van
de levering der cartons van Glas 13 door de
glazenier Digman Meynaerts uit Antwerpen.‘)
Het betreffende Glas werd geschonken door
Petrus van Suyren, abt van het klooster Mariën-
waard en stelt de twaalfjarige Jezus in de tempel
voor. Zo werden o.m. ook de cartons verkregen
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! van de Glazen welke in 1593 door de glazenier Gouda, tot een unieke geworden. Want wat voor
Jacob Cornelisz. Kan in de lichtbeuk van het hen een wellicht niet dagelijks bewuste deeltaak

l
middenschip werden geplaats@)  en die van het is, is die wel hoogst bijzonder en vereist een
door het Hoogheemraadschap Rijnland in 1594 grote verantwoordelijkheid.

I

geschonken Glas. Dirck Crabeth wordt in 1563
in natura betaald, namelijk door middel van een Waar werden de cartons bewaard?
door hem bedongen riem papier, in ruil voor De werktekeningen zijn technisch gezien een

i
twee door hem geschonken ‘patronen’ van onderdeel van het kerkelijk archief, zoals be-
Glazen. Helaas wordt niet vermeld om welke stekken, ontwerpen en bouwtekeningen voor het
Glazen het hier gaat. kerkgebouw. Slechts de materiële vorm vereist

1
De burgemeesters van Gouda bieden de Haar- een andere verzorging en behandeling. Het feit,
lemse glazenier Willem Thybout in 1597 een dat belangrijke 16de-eeuwse  kunstenaars ze
maaltijd aan bij de herbergier Jan Claesz. van vervaardigden, doet daaraan niets toe of af. Al is
Yperen,  in ruil voor de cartons van twee door de neiging naar aanleiding van dit laatste, om er
hem geplaatste Glazen. Hetzelfde gebeurde bij anders mee te handelen, vanaf de 19de eeuw tot
de oplevering van Glas 28, in 1601 door de stad op heden sterk aanwezig.
Rotterdam geschonken. In de meeste gevallen In een ‘Memorie van de resoluties der St.-Jans-

l zal bij de opdracht tot vervaardiging van een kerk’ uit 1776, wordt gesteld dat ‘De originele
Glas, de prijs inclusief het carton zijn geweest. cartons van de konstrijke kerkglazen, door de
Dat er ook cartons werden verkregen door aan- beroemde gebroeders Crabeth en andere glas-
koop, blijkt bij het door de stad Dordrecht in schilders eigenhandig getekend, worden be-
1597 geschonken Glas, vervaardigd door Gerrit waard in een kast, in de kamer van de heeren
Gerritsz. Cuyp. Hem werd f 36,- betaald.7)  Het- kerkmeesters’.“) Volgens Walvis werd door de
zelfde geschiedde met het door de stad Delft in burgemeesters Vereyck en Suys omstreeks 1650
1603 geschonken Glas, waarvoor f 30,- voor ervoor gezorgd, dat in de kerkmeesterskamer
het carton aan de glazenier Dirck Reyniersz. van een aparte bergruimte, ‘eene zolderinge met
Douwe werd betaald, met de motivatie: ‘... om- traliën afgesloten’, werd ingericht voor alle
dat de reparatie van ‘t glas tot allen tyen daernae cartons, die daarin ‘ . . .yder  bijzonder opgerold
gedaen soude  mogen worden’.*) En in 1650 en t’zamen gebonden...’ werden opgeborgen,
werd aan Dirck de Vrije f 25,- betaald voor drie Uit dat verhaal kan dan tevens worden gecon-

cludeerd, dat het voor die tijd met de bewaring
slecht was gesteld. Ze zouden in een mand
opgerold in het koor bewaard zijn. Jaarlijks
leende een boekverkoper die mand, waardoor de
tekeningen over de vloer van het koor verspreid
lagen, Latere auteurs maakten van de boekver-

catie van alle kerkelijke goederen mét de car- koper een ‘koekenkramer’ en een ‘koekverko-
tons door het stadsbestuur aan de St.-Janskerk in per’,“)
bewaring gegeven, Rijksen geeft in zijn boek ‘Gespiegeld in Kerke-
Het restauratie-atelier ‘Het Prinsenhof ‘, onder glas’ al aan, dat deze slechte zorg voor de car-
leiding van ir. J.L. Schouten te Delft, dat vanaf tons hoogstonwaarschijnlijk is, omdat, vanaf het
het eind van de 19de  eeuw alle gebrandschilder- eerste, in 1555 geplaatste Glas, de kerkmeesters
de Glazen van de kerk heeft gerestaureerd, bewust de cartons voor reparatiedoeleinden
schonk alle cartons van de nieuwe, in 1920 en bewaard hebben. Ook uit de archieven van de
1935 door dit atelier gemaakte Glazen aan de kerk blijkt, dat er een zorgvuldig beheer was en
kerkvoogdij, Het laatst verworven carton, is dat dat de cartons zeker al vóór 1583 in de kerk-
van het door de Limburgse glazenier Charles meesterskamer berustten, zodat de door Walvis
Eyck vervaardigde Bevrijdingsglas. Het was genoemde ‘aparte bergruimte’ wellicht een rond
overigens een min of meer afgedwongen schen- 1650 uitgevoerde verbouwing zal zijn. 12)
king, want in 1947 had het ‘Comite Bevrijdings- Tot in de 20ste eeuw bleven ze bewaard in de
raam’ bepaald dat de vervaardiger het ontwerp huidige kerkvoogdenkamer. De bergruimte daar

zal aanvankelijk bestaan hebben uit, in de hoog-
te aangebrachte muurkasten met houten tralie-

Daarmee werd een traditie van vier eeuwen: werk ervoor, waarachter stoffen bekleding was
ervoor zorgen dat de werktekeningen bij de aangebracht. Tijdens de restauratie van de jaren
betreffende Glazen bewaard bleven, voortgezet. twintig werd het interieur ingrijpend veranderd
Daarmee is dit facet van de taak van het college in een pseudo Oud-Hollandse stijl en werden de
van kerkvoogden der Hervormde gemeente van betreffende kasten van dichte deuren voorzien.
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De onveilige berging werd toch een punt van worden aangenomen, dat ook de gebroeders
grote zorg. Vandaar dat architect W.  Kromhout Wouter en Dirck Crabeth met deze zorg waren
in 1913 een voorstel indient voor de bouw van belast.
een speciale kluis, maar er wordt negatief op In ieder geval is dit op te maken uit een sum-
gereageerd. Pas in 19 19 neemt men veiligheids- miere  aanwijzing uit 1583.i4)  Eerst in 1695
maatregelen. Al moet eerlijkheidshalve daarbij vindt men in de aanstellingakte van glazenier
vermeld worden, dat de kerkvoogdenkamer
gerestaureerd en daarvoor geheel ontruimd
moest worden! Voor f 50,- per jaar worden de
cartons veilig opgeslagen in de kluis van de
bank van de fa. Goedewaagen aan de Markt. In
later jaren verhuisden ze naar de kluis van de
bankiers Knox en Dortland aan de Turfmarkt.
En ze bleven in bankkluizen opgeslagen tot in
de jaren zestig. Incidenteel verbleef één carton
in de kerk, meestal in verband met restauratie-
werkzaamheden aan de Glazen. Ze werden dan
in de ruimte van de voormalige Librije, boven
de kerkvoogdenkamer, uitgerold, om na enige
tijd weer met een handkarretje door de koster
teruggebracht te worden naar de bank. Het was
zeker een veiliger berging dan voorheen, maar
bepaald niet een praktische.
Dit had o.m. tot gevolg dat Van der Boom in
zijn standaardwerk uit 1940 over de Nederland-
se glasschilderkunst, er nagenoeg niet op kon
ingaan.13)  Pas ná de oorlog, in 1948, werd door
de Stichting Fonds Goudse Glazen gepoogd de
bouw van een speciale kluis voor de cartons te
bewerkstelligen, waarbij als adviseurs de kunst-
historici prof. H. van der Waal, drs. K.G. Boon
en prof. dr.  J.Q. van Regteren Altena werden
ingeschakeld. Zij brachten een gedegen rapport
uit over de bewaring en de materiële toestand
van de cartons. En daar bleef het bij! Tien jaar
later gelukte het in nauwe samenwerking met
het toenmalige college van kerkvoogden subsi-
die te verkrijgen, waarna in 1962 met de bouw
van een geschikte kluis begonnen kon worden.
De kosten, f 150.000,-  werden grotendeels
gesubsidiëerd door de Caritaspool en het Prins
Bernhardfonds. Helaas moest de kluis tot 1966
leeg blijven in verband met een te hoog vochtig-
heidsgehalte, In 1967 kon met de inrichting en
overbrenging uit de bank worden begonnen.
Intussen is in 1989 door de zorg van het huidige
college van kerkvoogden in de kerk een grotere
kluis gebouwd, met betere voorzieningen en
beveiliging.

Wie zorgden voor de cartons?
Uiteraard was en is de eerstverantwoordelijke
voor de cartons het kerkbestuur. Vanaf 1555
waren dat de kerkmeesters, vanaf 1820 college
van kerkvoogden geheten. Zij delegeerden de
praktische kant van deze taak aan de in dienst
van de kerk zijnde glazenier. En hoewel er
vooralsnog geen contract van is gevonden, mag

Willem Tombergen concreet de zorg-voor de
cartons vermeld: ‘ . . .ende  sal denselven Tomber-
gius noch bovendien gehouden zijn soo veel
doenlijck is, sorge te dragen, dat de patroonen
van de voorss. glaesen in behoorlijke staet on-
derhouden ende  geconserveert werden. l . ’ . Bij
zijn opvolgers werd dezelfde clausule in de
aanstellingsakten opgenomen.‘s)
Nadat geen eigen glazeniers meer werden be-
noemd, verviel ook de praktische zorg aan het
college van kerkvoogden. De oprichting van de
Stichting Fonds Goudse Glazen in 1938 bracht
na een aantal jaren met zich mee, dat er een
‘gedeelde zorg’ voor de Glazen en cartons ont-
stond. Een en ander werd voor het eerst vastge-
legd in een samenwerkingscontract uit 1965.
Het praktische beheer werd, door de benoeming
van een kerkarchivaris, een deel van diens ‘vrij-
willige’ taak, tot op de dag van heden.

Inventarisatie
Door de eerder vermelde benoeming van een
kerkarchivaris in 1965, kwam de inventarisatie
(opnieuw) op gang. Want het bleek, dat er geen
uitgebreide beschrijving van de aanwezige
cartons bestond. Men wist dus eigenlijk niet wat
men precies bezat!
Toch was in 1638 door de rentmeester Gerardus
Hopcooper al eens een inventaris gemaakt.
Tegen betaling van f lO,-  vervaardigde hij twee
of drie exemplaren daarvan. Helaas zijn ze niet
bewaard gebleven. 16)
Een tweede inventarisatie en inspectie vond
plaats in 1675. Alle cartons werden per Glas
voorzien van een dubbelgevouwen perkamenten
strook, waarop de naam van het Glas geschre-
ven stond. Bij een groot aantal zijn deze stroken
nog aanwezig.
Nadat in 1962 de kluis werd gebouwd, was het
nodig te weten hoeveel kokers er voor de car-
tons nodig waren. Onder toezicht van het Fonds
Goudse Glazen werden toen door de heren D.
van Gemeren  en G, Verschut, alle cartons geteld
en opgemeten. Bijzonderheden of de staat waar-
in ze verkeerden werd echter niet genoteerd.
De tweede echte inventarisatie na die van 1638
moest wachten tot juli 1966. Onder auspiciën
van het Fonds Goudse Glazen, werd gedurende
een jaar door de auteur met een aantal vrijwilli-
gers op de zaterdagen, een voor een de cartons
ontrold en zo uitgebreid mogelijk beschreven.
Voorzien van een summiere inleiding werd deze
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inventarisatie in zeer beknopte vorm uitgege- Onderhoud in de loop der eeuwen
ven, De cartons werden per Glas in schema De in de bovenkasten van de kerkvoogdenka-
gebracht en volgens het ‘schaakbordsysteem’ mer bewaarde cartons waren van ouds op stok-
van een inventarisnummer voorzien, waardoor ken gerold en met linten bijeengebonden.i7)
het heel eenvoudig werd een bepaald carton Deze rollen papier zullen naast en op elkaar
tevoorschijn te halen om het te bekijken. gelegen hebben. Op zijn zachtsgezegd een min-
Dat men niet wist wat men bezat, bleek aan het der goede bewaring voor de onderste rol! Zeker
eind van de werkzaamheden, toen naast enkele als men bedenkt, dat deze cartons altijd als
losse fragmenten, twee grote cartons werden ‘werktekeningen’ gebruikt werden Ze diendenI aangetroffen, waarvan in de Glazen niets was te voor de reparatie van gebroken Glazen en wer-
vinden. Het stellen afbeeldingen voor van den zeker niet als ‘culturele objecten van grote
‘Temperantia’ en ‘Prudentia’ en zijn vermoede- waarde’ gehanteerd. Dat kwam pas veel later.
lijk van het midden der 17de eeuw. Er is een Intussen trad daardoor slijtage op en ook zal het
overeenkomst met de beelden die vroeger in de vochtige klimaat zijn werk gedaan hebben. Door
voorgevel van het stadhuis stonden en het zou- scheuren in het papier waren reparaties noodza-
den wellicht de ontwerpen daarvan kunnen zijn. kelijk,
Verder zijn vele interessante details aangetrof- De eerste aanwijzing daarvoor wordt gevonden
fen. Het zou echter te ver voeren, daar in dit in 16 12, als het berkbestuur f 7,-  betaalt, aan
kader over uit te weiden. ‘de deeckens van de Loyhalle over een riem
In feite dient een wetenschappelijk verantwoor- kardoespampier om de patroonen te pappen
de definitieve inventarisatie nog steeds gemaakt [plakken] ’ . Een jaar later werkt Leendert
te worden. Een uitgebreide, geheel geïllustreer- Diertsz,,  boekbinder 73% dag à 15 stuivers per
de documentatie van de cartons is van groot dag, aan het ‘versien ende  pappen van de patro-
kunsthistorisch belang. Het dient een project te nen’. In de navolgende jaren worden de tekenin-
zijn, waarbij een veelheid van aspecten betref- gen regelmatig nagezien, gelucht en zo nodig
fende de cartons wordt onderzocht, zowel cul- geplakt. Bij de boekhandelaren gebeurde dit
tuur-historisch, chemisch, paleografisch als tussen 1638 en 165 1 onder verantwoordelijk-
papier-technisch. Daarbij kan aandacht worden heid van de rentmeester van de kerk’*), daarna
besteed aan de volgende punten: door de koster”). In 1692 wordt door de teke-

naar Arent  Lepelaer wegens het repareren van
1. Alle cartons worden gefotografeerd, Zo nodig de tekening van het Glas van koning Filips 11
ook de achterkanten. i.v.m. daarop aanwezige van Spanie f 22,- betaald. Blijkens een aanteke-
schetsen, aantekeningen enz. ning in de jaarrekening van rentmeester Hop-

kooper  uit 1650, werden alle cartons om de vijf
2. De mogelijkheid wordt onderzocht om een à zes jaar nagezien en zo nodig ‘hersteld’.
expositie-mogelijkheid te creëren, waarbij de In de 18de  eeuw zijn de boekverkopers weer
moderne museale expositietechnieken en veilig- aan de beurt. Johannes Quthuyse spreekt in
heidsnormen toegepast worden, welke vereist 1762 van 104 stuks gerepareerde cartons à zes
zijn voor dergelijke tekeningen. Deze expositie- stuivers per stuk en twee jaar later wordt f 1 lO,-
ruimte zal in Gouda dienen te zijn, zo mogelijk betaald aan Johannes van der Klos, voor het
in of dicht bij de St.-Janskerk. repareren van de tekeningen van 22 Glazen,

bestaande uit 207 stuks à acht stuivers per
3. Er wordt een team van deskundigen samenge- stuk.**)
steld, waarin het college van kerkvoogden en Bijna 100 jaar later blijkt de ‘Commissie voor
het Fonds Goudse Glazen zijn vertegenwoor- het gebouw’ belast te zijn met het nazien en
digd, die een wetenschappelijk verantwoorde bijplakken, tevens worden de door houtworm
inventarisatie van de cartons doen uitvoeren. ernstig aangetaste stokken waarop de cartons

waren gerold door nieuwe vervangen.*‘)
4. Alle cartons zullen in een nader te bepalen Tijdens de grote restauratie van de Glazen in de
vorm, voorzien van commentaar, worden gepu- jaren 18981938 werden de cartons weer ge-
bliceerd. bruikt voor het doel waarvoor ze bestemd wa-

ren. In die periode werden kleine reparaties
Ook een beschrijving van de historie van de uitgevoerd door het atelier ‘Het Prinsenhof’ te
cartons zelf, en technisch-historisch onderzoek, Delft en grote restauraties door personeel van
bijvoorbeeld van de watermerken en gebruikte het Rijksmuseum te Amsterdam. *)
tekentechnieken en -materialen hoort daarbij, Voor 1900 zijn de cartons in 35 speciaal ver-

vaardigde zinken ronde bussen geborgen, zon-
der ventilatie. Dit moet als een verbetering
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worden gezien, want daardoor werd de druk op carton in een eigen koker gedaan, waarvoor 178
1 de onderste cartons weggenomen. Waren ze in nieuwe zinken kokers nodig waren. Elke rol

de kasten van de kerkvoogdenkamer liggend werd in zuurvrij, handgeschept papier gerold,
opgeborgen, in de eerder genoemde bankkluizen alvorens die in de koker te bergen, welke zo
werden ze rechtop op de vloer gezet, waardoor ruim was, dat ze er gemakkelijk in kon. In de
de aanwezige randscheuren alleen maar ver- deksels en bodems waren van tevoren gaatjes
meerderden. De ventilatie van de met deksels voor ventilatie geboord. Aan de cartons zelf
afgesloten kokers was natuurlijk geheel verdwe- werd niets gerepareerd. Wel werd van een aan-

p nen. Iemand moet dit hebben opgemerkt en tal vroeger met cellotape aan elkaar geplakte
maatregelen ter verbetering hebben genomen, scheuren het inmiddels weer losgelaten tape

l
maar helaas op de verkeerde manier. Met een verwijderd. Het kwaad was echter al geschied:

!’ spijker werden alle kokers op willekeurige de vlekken van de lijm zijn blijvend!
plaatsen van gaatjes voorzien, waardoor bij het Het heeft nog enige jaren geduurd voor een
uithalen de cartons over een soort rasp werden ‘startkapitaal’, beschikbaar gesteld door de
gehaald! Gelukkig gebeurde dit uithalen spora- auteur van dit artikel, dat uiteraard ontoereikend
disch  en is er verwonderlijk weinig schade was, gebruikt ging worden. Uiteindelijk is de
aangebracht. Desalniettemin is natuurlijk elk restauratie van de cartons in opdracht van het
scheurtje er een teveel. college van kerkvoogden in samenwerking met
In die kokers waren de cartons zoveel mogelijk het Fonds Goudse Glazen opnieuw aangepakt,
per Glas opgerold. Stijf opgerold wel te ver- dankzij een tweemalige bijdrage van de Stich-
staan, anders paste de rol niet in de koker! In ting Zomerpostzegels. Er is een speciale ruimte
1913 overwegen de kerkvoogden i.v.m. de voor ingericht en een restaurator op projectbasis
veiligheid van de cartons, ze allemaal te laten aangetrokken. Over dit bijzondere project kunt
fotograferen, De kosten zouden op f 135,-  per u elders in dit nummer meer lezen.
Glas komen, inclusief de benodigde stellages.23)
Helaas is dit toen niet gebeurd en tot op de dag Secondair gebruik
van vandaag zijn nog steeds niet alle cartons Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn de cartons
geheel gefotografeerd, al bestaan er al jarenlang in eerste instantie door de kerkmeesters ‘verza-
plannen om dit in het kader van het Internatio- meld’ om reparaties in de toekomst zo goed
nale Corpus Vitrearum Medii Aevi alsnog te mogelijk te kunnen uitvoeren. En dat ze daar-
laten doen! voor regelmatig zijn gebruikt ligt voor de hand.
In 1920 schrijft de Rijkscommissie voor de Dat er echter ook nog voor andere doeleinden
Monumentenzorg een brief aan de kerkvoogden, gebruik van is en wordt gemaakt, was niet de
met het advies de cartons op linnen te doen opzet, maar groeide in de loop der eeuwen.
plakken. Gelukkig is dit advies nooit opgevolgd, Glazeniers, kunstenaars, studenten en historici
want de schurende werking van het linnen zou gingen de collectie ten tweede male gebruiken.
zeer veel schade hebben aangebracht! Ook een De eersten waren de glazeniers. Zo leende in
plan dat de Restauratiecommissie van de St.- 1606 Adriaen Gerritsz. de Vrije de cartons van
Janskerk in de jaren twintig en dertig poneerde, het in 1596 door de stad Haarlem geschonken
namelijk de cartons te versnijden naar de maten Glas, onder belofte het na een jaar onbeschadigd
van de glaspanelen en ze in speciaal daarvoor te terug te brengen. Bij niet nakomen daarvan
maken rechthoekige blikken bussen te bergen, verbeurde hij f 200,-.25)  Hij bracht het echter
heeft gelukkig nooit een vruchtbare bodem keurig terug op 4 juni 1607.
gevonden.‘“) In diezelfde tijd werd èr in de Grote Kerk van

Ni Nadat de restauratie van de Glazen in 1938 was Edam een door de stad Haarlem geschonken
voltooid, werd ook aan de cartons in feite niets Glas geplaatst, nagenoeg hetzelfde als in Gouda.
meer gedaan Wel adviseerde in 1947 de direc- Waarschijnlijk zal het betreffende carton voor
teur van de Goudse Musea, de heer G.C. Hel- de vervaardiging ervan zijn geleend. Hetzelfde
bers, het aantal bussen uit te breiden en de teke- gebeurde in deze kerk met een door de stad
ningen te laten restaureren. Een jaar later vraagt Dordrecht geschonken Glas, waarvoor ook
het Fonds Goudse Glazen in opdracht van het ongetwijfeld het Goudse carton zal zijn ge-
college van kerkvoogden zelfs advies aan het bruikt.
Vezelinstituut T.N.O. te Delft inzake de berging In de periode van 1674 tot 1676 werd in op-
van de cartons. dracht van de kerkmeesters door de kunstenaar-
De materiële verzorging werd echter eerst weer glazenier Christoffel Pierson een serie tekenin-
‘opgepakt’ bij de eerder vermelde inventarisatie gen in zwart met penseel op perkament ge-
van 1967, nadat de nieuwe kluis droog genoeg maakt, aan de hand van de cartons. Ze dienden
was om haar te kunnen inrichten. Toen werd elk als een soort ‘schaduw-archief’ van de cartons,
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voor het geval daar iets mee mocht gebeuren. Tornbergen ten overstaan van notaris D. Douw
De tekenaar Willem Fortuyn uit Gouda kreeg in te Gouda werd afgegeven, met betrekking tot
1758 toestemming aftekeningen van de Glazen het Glas dat in 1556 door de rentmeester Dirck
te maken en daarvoor de cartons te gebrui- Cornelisz. van Reynegom werd geschonken. Zij
ken.26) verklaarden namelijk in 1654, dat een door hen
Curieus zijn de door onbekende tekenaars ver- gemaakte aftekening van het Glas met Van
vaardigde grote, in mangaan uitgevoerde tegel- Reynegom en zijn familie en -wapen, overeen-
tableaux, met details van de Glazen. Exempla- komt met de originelen in de kerk. Vier jaar
ren worden bewaard in het Stedelijk Museum eerder was eenzelfde verklarin afgegeven op
‘De Moriaan’ te Gouda, het museum Lambert verzoek van Nicolaes Collaert.29 )
van Meerten  te Delft en het Museum Boymans
van Beuningen te Rotterdam. Duidelijk is, dat Nationaal of lokaal ‘bezit’?
daaraan eveneens de cartons ten grondslag Prof. A. van der Boom heeft bij zijn promotie in
hebben gelegen. En tenslotte heeft de oud-bur- zijn stellingen het volgende opgenomen:
gemeester, mr. dr. KEO. James in 1954 de ‘Het is voor het behoud en de bestudering van
cartons van twee Glazen gebruikt, om de por- de werktekeningen (‘kartons’) der Goudsche
tretten van twee 16de-eeuwse  Goudse burge- glazen volstrekt noodzakelijk, dat deze van de
meesters te tekenen. tegenwoordige bewaarplaats in de kerk worden
In de 18de eeuw gingen allerlei hoogwaardig- overgebracht naar, en geconserveerd in een
heidsbekleders de Sint-Jan bezoeken, zoals in Rijks-verzameling’. Een jaar later wordt deze
1768 Wilhelmina van Pruisen. In 1811 stond stelling door hem herhaald, bij een publikatie in
een voorgenomen bezoek van keizer Napoleon het Oudheidkundig Jaarboek, Hij stond daarin
Bonaparte op het programma, wat echter niet niet alleen. In ‘Der Kunstwanderer’ uit 1930
doorging. De latere Duitse Keizer Wilhelm beschrijft een Duitse toerist zijn bewondering
bezocht op jeugdige leeftijd de kerk, evenals de voor de gebrandschilderde Glazen en de car-
kroonprins van Djokjakarta met zijn gevolg en tons, die hij blijkbaar ook heeft gezien En hij
in de 19de  en 20ste eeuw verscheidene leden van bepleit dan, ze weg te halen uit Gouda en in een
het Koninklijk Huis, Bij al die bezoeken werden der grote steden van het land ‘een Oberlichthal-
de cartons, of in ieder geval een keuze daaruit, le’ te bouwen, waar de cartons geëxposeerd
getoond. Hoe deed men dat? Eenvoudig, uitrol- kunnen worden als een ‘nationales Doku-
len op de kerkvloer. Veel later kwam men op ment’.28)
het idee er iets beschermends onder te leggen. In 192 1 was het college van kerkvoogden bereid
Tegenwoordig kan alleen voor studie en weten- om cartons beschikbaar te stellen voor expositie
schappelijk onderzoek een carton  worden be- in een op te richten Haags museum.“‘) Dit plan
zichtigd, na toestemming door het college van ging echter niet door. Wellicht dat het in 1913
kerkvoogden. in bruikleen geven van de aan Lucas van Ley-
Vanaf de 19de eeuw kwam daar ook het expose- den toegeschreven cartons aan het Rijksprenten-
ren op nationale tentoonstellingen bij, Zo wer- kabinet (deze zijn tot op heden nog niet gere-
den er cartons getoond op de Oudheidkundige tourneerd) aanleiding was tot deze gedachten-
tentoonstelling in Arti  Legi te Gouda in 1872 en iww
op een kunst-tentoonstelling te Dordrecht in Het expositie-idee speelde ook in 1947, toen er
1897. In 1938 werd in het koor van de kerk een plannen waren in het Stedelijk Museum ‘Het
grote expositie gehouden over de ‘Goudse Gla- Catharina Gasthuis’ de cartons te exposeren.
zen’, waarin afwisselend een aantal cartons op Het enige probleem was toen, dat de daarvoor
lange tafels en afgedekt met glasplaten werden bestemde ruimte én de financiële middelen
getoond. ontbraken3’)  De historie herhaalde zich in
In 1972 werd een aantal belangrijke cartons 1968, toen er plannen werden gemaakt in de te
getoond in de nationale tentoonstelling ‘Opstand restaureren Gasthuiskapel van het Museum, een
en Onafhankelijkheid, 1572- 1972’ te Dordrecht. glazenierskunst-museum te vestigen, waarvan
In de daarna volgende jaren zijn enkele cartons de kern zou bestaan uit een wisselende keuze uit
een belangrijk onderdeel geweest van exposities de collecties van de St.-Janskerk. Het gelukte
in grote nationale musea, bijv. in de reeks toen helaas niet de betrokken partijen op een li’n
‘Kunst voor de Beeldenstorm’, Tenslotte heb- te krijgen en het plan verdween in de ijskast.-?l )
ben de cartons incidenteel gediend als bewijs Wat de cartons betreft, zullen zeker enkele grote
voor het voeren van heraldische wapens en/of nationale (kunst-historische) instituten ze nog
afstamming van de schenker. Een aardig voor- steeds graag in beheer hebben. Maar tegenwoor-
beeld hiervan is de verklaring welke door de dig is een ieder ervan doordrongen dat juist de
glazeniers Alexander Westerhout en Daniel huidige, in vierhonderd jaar gegroeide situatie
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zo uniek is, dat het verbreken daarvan
rele misdaad genoemd mag u
gezegd, er schuilt niets kwaa
risch  belangrijke collectie te kwalif

een cultu---_-- -__
{orden! Of anders
ds in, deze histo-

iceren als
‘lokaal natiÖnaa1  bezit! ’

9. Archief Kerkmeesters. Inv. nr. 320.
‘voor drye patroonen van de glasen,  als van de Passìen int
choor ende ‘t glas van mr. Joost. Borgoeys’.
Het carton van het door mr. Jodocus Bourgois geschonken
raam, met een voorstelling van de apostel Philippus, raam nr.
48, is bewaard gebleven. Dat van ‘de Passien’  helaas niet.

Tot slot
10. Archief Kerkmeesters Inv. nrs. 46,47  en 69.

Jlazendag
: ‘cartons
C. Busken

n í899 als volgt:
xocédés  van den

Ter gelegenheid van de Goudse (
1958, noemde Anne H. Mulder dr
verrukkelijker dan de ramen’,32)  En (
Huet omschrijft de cartons il
‘Indien, met toepassing der 1
fotografischen kooldruk, in onze dagen de voor-
naamste kartons vermenigvuldigd wel rden...  dan
zou in de schatting van het buitenland de
Noord-Nederlandsche kunstgeschiedenis geacht
worden eene provincie veroverd te hebben’.33)
Ik meen dat na bijna 100 jaar Busken Huet nog
steeds gelijk heeft. Temeer daar men weet, dat
zeer veel van het gebrandschilderde Glas in de
St.-Janskerk niet meer origineel is. Ook bij de
cartons is dit zo, maar er is naar verhouding heel
veel authentiek materiaal bewaard gebleven. De
moeite waard die provincie te gaan veroveren,
dunkt mij!

Noten

1. Samenvatting van een lezing welke gehouden werd door de
auteur t.g.v. de Goudse Glazendag in de St.-Janskerk op 16
september 1978. Een uitgewerkte publicatie zal in de loop van
1993 gepubliceerd worden.

onachtig in
Tiel-Buren-

archivaris van de
Gouda. Vanaf 1978
wt Nntinhale  (Jomite

tiedii Aevi,
n Vim  1QhR

ll. Walvis. Dl. 11; pag. 85/86.  De Lange van Wijngaarden:
pag. 52 en Kramm; pag. 21.

12, KM 896. Rekening 1583. ‘Jan Woutersz. glaesma.--  ___-__
ghehaelt uut  de kerkecamer patroonen van glaesen...‘.

13. V.d. Boom. Blz. 172 noot 1: ‘Men zal de cartons hier niet

2. De uit Gouda afkomstig auteur, vanaf 1978 wo
Tiel, is streekarchivaris van de streekarchivariaat
Culemborg. Hij was van 1965 t/m  1978
Nederlandse Hervormde St.-Janskerk te
tot 1987 medewerker en secretaris van l.-.  1  .-_  .-..
van het Internationale Comité Corpus Vitrearum 1
van de Koninklijke Akademie van Wetenschappel.. . . . . _,..,”
t/m  1978 bestuurslid van Die Goude en vanaf 1976 tot heden
bestuurslid van de Stichting Fonds Goudse Glazen.

ket  heeft

uitvoerig besproken vinden. De wijze waarc)p het materiaal is
opgeborgen, maakt het vrijwel onmogelijk c:r  volledig kennis
van te  nemen’ .

14. KM 896 Jan Woutersz. heeft cartons geleend en ‘Die moet
hij weder brenghen ofte te vinden tot Wouter Pytersz.
(Crabeth)‘ .

15. KM 1. verg. 6 juni 1695.

16. Rekening rentmeester. Inv. nr. KM 545.

17. In 1615 werd Wouter Michielss betaald *over coop van
lint om de patronen te binden’ (KM 285) en o.a. in 1764 wer-
den bij Gijsbert Boon. boommaker 36 nieuwe rollen voor de
cartons’ gekocht (KM 429).

18. KM 282 (1612), KM 283 (1613), KM 545 (1638), ~~~K M
309 (1640), KM 552 (1650).

19. KM 339 (1673), KM 359 (1692).

20. KM 427 en KM 429,

2 1. Notulen kerkvoogden 6 1 - 1873.

22. Brief van de restauratiecommissie aan de Minister
Bier.  Zaken. 16 juni 1905 nr. 106.

23. Notulen kerkvoogden 8 september 1913.

24, Notulen rest. cie. d.d. 6 december 1924 en 14 februari

van

1933.

3. Rijksen,  titelpagina.
25. Archief kerkmeesters St. Janskerk. Inv. nr. 896. fol. 95~.

let  vervaardigen van

‘Levend land’ .
Raam  r1953i.

4. Naslagwerken over de techniek van 1
gebrandschilderd glas/glas-in-lood:
Beek. G.R. van der: De glazenierskunst.
Bronnenboekjes voor het onderwijs etc. - .._.___,  L__  --,.
Dolder-de Wit. H.A. van: Hoe wordt en gebrandschilderd glas
gemaakt? Beknopte beschrijving van de techniek van het
glasschilderen. Stichting Fonds Goudse Glazen. Gouda, 1982.
Frohbieter-Mueller.  J.: Handboek glas-in-lood. Materialen -
Techniek - Toenassinuen. Cantecleer Handboeker

26.  Notulen kerkmeesters d.d. 13 februari 1758. Inv. nr. KM
17. Achterop het carton nr. 02 van het raam heeft de t
daarvan een aantekening gezet.

27. In het bezit van de auteur zìin zeer slechte conieën

XXVIII. De Bi&  1985.

--------_-
I dl.

ekenaar

I van de
hetreffende stukken, zonder exacte notitie van he>komst.
Waarschijnlijk berusten de originelen in een Belgisch archief.

28,  P(ot)  G.J.J.; Goudsche kunstschatten. hun behoud en
hunne Éxpositie.  De cartons der Goudsche Glazen. In: Goud-
sche Courant, 15/16  maart 1930.

5. Huges.  Inv. nr. KA1/6.  1559.
eren...’‘Des sal hij die patronen de kerkcke levi

6. KM 896. Kerkrekening 1593.

29,Notulen College van Kerkvoogden, d.d.  10 januari 1921.

30. Goudsche museumplannen. Nieuwe zaal voor de cartons.
In: Goudsche Courant, 5 augustus 1947.

)r mr. Riiksen vermel-7. KM 397, kerkrekening 1598. Een doc - --.-- - -- _____-_
de kwitantie van 5 februari 1598, welke in 1938 in het kerkar-
chief berustte is tot op heden spoorloos. Zie ook: Veerman.
W, Gerrit Gerritsz. Cuyp. In: Spiegel Historiael. 1973, Pag.
106 tlm  114.

3 1. Kriigt Gouda een museum voor glazenierskunst? In:
Goudsche Courant d.d. 29-ll-1968.-
Museum glazenierskunst in huidige stadslibrye. In: Het Vrije
Volk d.d. 6-12-1968.

8. Stadsrekening Gouda 1604. Inv. nr. 1250.
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32. Bewogen geschiedenis: De glazen van de St. Jan. Anne H.
Mulder op de Goudse glazendag. In: Nieuwe Zuid-Hollander
d.d. 23-6-1958.

kei
1573). Gouc la, 1901.

33. Busken,  Huet.  C.; Historische en Romantische Werken en
Reisherinneringen. Het land van Rembrandt. 11 . Haarlem,
1899. Pag. 59.

Krumm. Chr., - _  ~--.--  __._  o---  ___, -_ --- _____ J. ---D --_  --* :  lk Poudsche  gla;ren.  of hesrhriivinp  der he-
roemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Jans- \
kerk te Gouda, etc. Gouda, 1853.
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l Wim de Groot aan het werk.
l Foto: Peter Mookhoek

67
/
I

w


