
TIDINGE VAN DIE GOUbE

Aan de restauratie van de gebrandschil-. . H-. . .- - . . . . Twee dagen voordat de veiling plaats zou
lm vinden. in 1902, had Schouten nojderde tilazen  in de St.-Janskerk  is de naa

van ir. J. L, Johannes Louwrens Schouten
onverbrekelijk verbonden. Deze restauratie
vond plaats van 1901-1936.  Zijn beeltenis is
dan ook terecht aangebracht in één der
gevelwanden van het kerkgebouw, boven de
toegangsdeur naar de Van ,der  Vormkapel.

Jan Schouten werd op 14 december 1852
geboren te Gouwsluis, bij Alphen aan de Rijn.
Na een veelzijdige vooropleiding studeerde
hij af aan de toen nog Poly-technische  School,
nu Technische Universiteit, te Delft, als
civiel en bouwkundig ingenieur. Al tijdens
zijn studiejaren kwam hij onder de invloed
van kunstvernieuwers zoals EugerL Gugel;
het was echter vooral Adolphe Lecomte die
een grote invloed zou uitoefenen op de door
Schouten later gekozen carrière als glazenier.

Niet alleen in Nederland, maar ook in vele
andere Europese landen was in de laatste
decennia van de vorige eeuw duidelijk een
beweging merkbaar die zocht naar nieuwe
wegen in de kunstnijverheid,

3 ~vele
duizenden guldens nodig. Reeds toen bleek
hij te beschikken over de bijzondere over- \
tuigingskracht, nodig om bij vermogende ’
kunstlievende landgenoten de geldbuidel
te openen. In één dag wist,hij  het voor de
aankoop van het Huis Lambert  van Meerten
ontbrekende geld bijeen te brengen,

Hoe was Schouten ertoe gekomen zijn
ingenieurscarrière op te geven?

Gefascineerd door de glasschilderkunst
en daartoe aangespoord door Lecomte
poogde Schouten een werkkring te krijgen
op het atelier van een der Parijse glazeniers.
Daarin slaagde hij niet direct, zij r,eageerden
zeer afstandelijk en deden wat geheimzinnig
over de techniek van het oude ambacht en
huiverig om hiervan door derden te laten
kennisnemen.

Ondanks het neo-renaissance-ornament is
het gebouw reeds Berlage-achtig van karakter.

In 1902,ging  Van Meerten failliet en over-
leed kort daarop; als gevolg daarvan kwam
het Huis Lambert  van Meerten met inboedel
nog in hetzelfde jaar in openbare veiling.

De door Schouten inderhaast opgerichte
vereniging “Huis Lambert  van Mc  ---L  - --”
slaagde erin het huis te kopen. Dri_ __ --

Eerren
e jaar later

bood de Vereniging het Huis aan de Staat ten
geschenke aan, op voorwaarde dat het zou
worden ingericht en in stand gehouden als
museum voor kunst en nijverheid. Door vele
schenkingen en aankopen bezit het thans een

an maandag t/m
uur en zondag van
cht igen .  *

foto van J. van der Rijk.

r d e n

uitgebreide collectie die v
zaterdag van lO,OO-17.00
13.00-17.00 uur is te bezii

Eindelijk gelukte het hem te wo1
aangenomen bij Léon Appert, die de oude
kunstvorm perfect beheerste. Hier leerde hij
de eerste beginselen van dit zo moeilijke vak.
Deze ervaring bleek later, bij de restauratie
van de Goudse Glazen van onschatbare
waarde, inzonderheid bij het namaken van (
glaskleuren zoals deze werden gebruikt doc
de gebroeders Crabeth.
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In Amsterdam werd,in  188 1 de Rijksschool
voor Kunstnijverheid opgericht, in 1904 door
de VANK, de Vereniging voor Ambachts-  en
Nijverheidskunst. Doel van dergelijke instel-
lingen was altijd: vernieuwing van de relaties
tussen kunst, handwerk en industrie.

In 1893 was Schouten nog bezig met het‘in
praktijk brengen van zijn bouwkundige
opleiding. Samen met Lecomte bouwde hij
eenhuis  voor hun vriend Lambert  van
Meerten (1842-1902).  deze Delftse fabrikant
verzamelde meubelen ‘en gotische en renais-
sance-architectuurfragmenten. Hij liet het
huis bouwen om deze verzameling zo goed
mogelijk tot,haar  recht te laten komen. :



Voor het zover was, moest hij nog vele
moeiliikheden  overwinnen om het door hem
begeerde vak volkomen meester te worden.
Hij schafte zich een moffel-oventje aan en
wat glas en begon te experimenteren naar
eenvoudige ontwerpen van Lecomte, soms
tot diep in de nacht en volhardend bij teleur-
stellingen, zoals wanneer het glas barstte door
te hoge temperaturen of de glasschilderverf
uitliep. Maar in 1891 kon hij vol trots zi.jn
eerste raampjes tentoonstellen, Hij deed dit
in “Architectura” te Amsterdam. Een jury,
bestaande uit H.P. Berlage, A.Salm en
H. G. Jansen, reikte hem voor zijn werk een
“Diploma van~verdienste” uit. In 1900 zond
hij 30 m* gebrandschilderd glas, bestaande
uit verschillende ontwerpen, naar de Wereld-
tentoonstelling in Parijs, waarvoor hem door
een internationale jury een Gouden Medaille
werd toegekend. Deze successen vormden
voor Schouten een krachtige aansporing;
onvermoeid ging hij door de reeds verworven
technieken nog te verbeteren.

Nadat de glasschilderkust in de 18de en
19de eeuw op een dieptepunt was aangeland,
werd in kringen van architecten, ingenieurs en
kunstenaars al spoedig bekend wat er in
Delft door Schouten en zijn medewerkers
kon worden bereikt. De eerste grote opdracht
was het vervaardigen van de gebrand-
schilderde glazen voor het Vredespaleis te
‘s-Gravenhage, naar ontwerpen van Lecomte.

Schouten had toen al een zekere bekend-
heid verworven door zijn werk in enkele
kerken, zoals de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
waar hij in 1898 het bekende Kronings-
gedenkraam plaatste, er ook glazen restau-
reerde, evenals in de Oude Kerk aldaar.
Voorts was hij werkzaam in Oudshoorn,
Oostvoorne en Vierpolders en in zijn woon-
plaats Delft in de Oude en Nieuwe Kerk.

Zijn artistieke voorkeur ging uit naar de
stijl van beroemde tijdgenoten, zoals Der
Kinderen, Toorop, Roland Holst, Thorn
Prikker en Van Konijnenburg.
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DE GOUDSE GLAZEN:
ZIJN GROTE LIEFDE -
ZIJN LEVENSWERK

In 1900 hield Schouten op uitnodiging van
de Nederlandse Maatschappij van Nijverheid
een lezing over het restaureren van gebrand-
schilderd glas. Onder zijn gehoor bevond
zich de burgemeester van Gouda, R, L.
Martens, tevens kerkvoogd van de Hervorm-
de Gemeente en lid van de Commissie voor
de Restauratie van de St.-Jan (opgericht in
1898). Deze was zeer onder de indruk van het
gehoorde. Na afloop van de voordracht
nodigde hij ir. Schouten uit om de volgende
dag met hem de St.-Janskerk te bezoeken en
daar zijn mening te geven over de restauratie
van de toen in zeer slechte staat verkerende
Goudse Glazen. Schouten kon toen niet
vermoeden dat deze uitnodiging een keerpunt
in zijn werk en leven betekenen zou. Tot een
jaar voor zijn dood in augustus 1937 zou hij
zich met de restauratie van de Goudse Glazen
bezig houden.

Al bij het eerste bezoek was Schouten
onder de indruk van het werk van de gebroe-
ders Wouter en Dirck  Crabeth, van wie de
mooiste Glazen in de St.-Janskerk afkomstig
zijn, 14 in totaal, Voor de restauratieopdracht
van de eerste Glazen bracht Schouten zelf het
benodigde geld mee, verkregen door schen-
kingen van kunstliefhebbers. In 1902 werd hij
op zijn verzoek aangesteld als vaste restaura-
teur van de Goudse Glazen, een voorwaarde
die hij stelde bij het door zijn activiteiten,
o.m. het houden van lezingen, verkregen geld
voor de restauratie.
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Terug in Delft vestigde Schouten zich in een
gedeelte van een historisch gebouw: het
St.-Agathaklooster, waar ooit Willem van
Oranje verbleef en zo’n tragisch levenseinde
vond. Hij noemde zijn atelier dan ook toepas-
selijk ” ‘t Prinsenhof ‘.
Adres: Oude Delft 199.
Het waren grote lichte ruimten, in’het ver-
leden gebruikt als graanzolders, broodkamer,
tabakswinkel etc. Ook de steile zakken-
dragerstrap was toen nog aanwezig.
Schouten, zeer gevoelig voor een dergelijke
historische ,omgeving moet zich hier on-
middelijk thuis hebben gevoeld. Hij omringde
zich met waardevolle kunstvoorwerpen, wat
aan het geheel een bijzonder, fijne sfeer
verleende.

Werkend tussen de oude kleurenpracht
in de kerk werd hij een gedrevene. Hij stond
telkens weer verbaasd over de volmaakte
techniek, die door de 16de eeuwse glasschil-
ders was toegepast en over de prachtige
kleuren van het daarbij gebruikte glas.
Het eigentijdse gekleurde glas vond hij toen
onvoldoende van kwaliteit voor de restauratie
van zulke waardevolle Glazen.

Hij reisde opnieuw naar Parijs, nu met
fragmenten dieprood  glas, gebruikt door
de Crabeth’s. “Nee”, verklaarde de kunste-
naar wien hij dit toonde, “iets van dergelijke
kwaliteit wordt in onze werkplaatsen niet
gemaakt, maar van nu af aan willen wij wel
proberen het te fabriceren”. Het streven
werd beloond en zo kreeg Schouten in on-
beperkte mate de beschikking over gekleurd
glas van zeer hoge kwaliteit en met hem vele
kunstenaars in Nederland, die ook met dit
materiaal werkten.

Door de rijke ervaring door Schouten
opgedaan bij zijn werk in de Goudse St.-Jan,
kreeg hij in zijn Delftse atelier opdrachten
uit het gehele land.
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Een markante episode uit de tijd dat
Schouten in Gouda werkzaam was, is de
geschiedenis rond het in 1920 onthulde
Gedenkraam.

*

I missie schonken grote sommen geld, soms 1
testament, met bedragen variërënd  van

>ij

f 10.000 tot f 25‘000!

*

J

Op voorstel van Schouten werd een deel In 19 18 waren de gelden, nodig voor het
van de door zijn toedoen verkregen gelden
door de Kerkvoogdij en de Restauratie-

vervaardigen van het Gedenkraam nagenoeg

commissie, samen met andere bijzondere
bijeen. Schouten en zijn medewerkers, voor-

schenkingen, gereserveerd op een aparte
namelijk de ,ontwerper  H. Veldhuis  en
glazenier H. Knoll, zullen zich veel moeite

rekening, met als doel: het maken van een
Gedenkraam, “waarin de familiewapens van

hebben gegeven om met een goed ontwerp
te komen. Het was immers voor hun atelier

de milde gevers op bescheiden wijze zouden
worden aangebracht”. Het idee was van

een grote eer een Glas te mogen plaatsen
naast het werk van de door hen zo bewonder-

Schouten afkomstig. “Dit denkbeeld”. zo
opperde hij “komt ons  niet ongelukkig voor. I

de oude glazeniers.
Het on

daar op de oude Glazen de schenkersUzich  ’
hunne portretten, wapens of namen hebben
doen bekend blijven”.

Hij slaagde erin om verschillende bedrijven

derwerp  voor het Glas was door
Schouten zelf gekozen: De Herbouw van de
Tempel, zoals beschreven in het bijbelboek
Ezra 3. Aan de onderzijde zouden de familie-
wapens worden aangebracht van hen doe het

en het bankwezen ertoe te bewegen zoals wij
het nu zouden noemen, met elkaar een Glas te

1 mogelijk  hadden gemaakt de Glazen 7, 8, 11,
12 en 23 te restaureren. Een wit vlak in het’

adopteren. midden werd gereserveerd voor de namen

l De illustratres  laten durdeliJk zien dut er een groot ver-
schil in uitvoering bestond tussen beide gehrandschilder-
de Glazen. waarbij de compositie nagenoeg deze!fde
bleef:

@ Foto: Wim Scholtcn
Archief Herv. Gemeente Gouda.

-.--  LA._ iie zich tot 1920 als lid van devar1  IltzIl c

Restaurat
De namen van de gevers werden bovendien
vastgelegd in twee fraaie door Schouten
gemaakte, met de hand geïllustreerde boeken,
vaak met hun handtekening en familiewapen.

Het Koninklijk Huis, dat door de eeuwen
heeft bewezen tot de bewonderaars van de
Goudse Glazen te behoren, bleef hierbij niet
achter. Ook leden van de Restauratiecom-

iecommissie verdienstelijk hadden
gemaakt. Enkelen van hen waren toen reeds
overleden.

Toen met de uitvoering van het ontwerp
in glas een bepin was gemaakt- nocii~ci~-.- -_-  c~-----  _____, --- --c--

Schouten de kerkvoogden en de leden van dec~  -~~  --- _-_  - __.___  ___ __
Restauratiecommissie uit een bezoek aan
zijn atelier te brengen om zich van de vorde-
ringen op de hoogte te stellen.



TIDINGE VAN DIE GOUDE

Op 15 juni 1920 ontving een aantal perso- 1 brengen in het Gedenkraam. “We moeten”,
nen een fraaie, met gotische letters bedrukte
uitnodiging, om op donderdag 24 juni om
15.30 uur in de St.-Janskerk aanwezig te zijn
“tot onthulling van een nieuw Geschilderd
Glas (gedenkraam) voorstellende: de
herbouw van de tempel”.

De Goudsche Courant van 25 juni meldde
in een uitgebreid verslag: “Na woorden van
welkom en diverse toespraken werd het doek
dat het raam bedekte door de heer Schouten
neergelaten, waarna het orgel zijn machtige

tonen liet horen. De schoonheid van het

zo schreef hij nadrukkelijk, “alles in het
werk stellen om tenminste de ergste fouten
hersteld te krijgen”.

Oorzaak van de hevige reactie was het
opvallende verschil in stijl tussen het eerste
Gedenkraam en de oude Glazen. De oor-
spronkelijke compositie bleef ongeveer
bewaard.

In juli 1925 berichtte Schouten dat hij had
besloten het omstreden Glas in zijn geheel uit
te nemen en tijdelijk  te vervangen door blank

warme kleurenrijke tafereel gaf momenten
van ontroering”.

In zijn dankwoord zei de ontwerper van
het Glas, de heer Veldhuis, eerst wel geaarzeld
te hebben, naast de door hem zo hoog be-
wonderde kunstwerken der Crabeth’s ziin
eigen werk te stellen”. Maar, “zo betoogde hij
“de overweging dat ook andere meesters der
glasschilderkunst dit hebben gedaan, heeft
mij tot dit werk gebracht”.

\ *
In de jaren die volgden, bleek men echter

niet onverdeeld gelukkig te zijn met het
nieuwe Glas, Reeds in december 1923, tijdens
een vergadering van de Restauratiecommissie,
merkte architect W. Kromhout Czn. (nauw
betrokken bij de restauratiewerken der
St.-Janskerk) op, dat hij een,zekere  “angst”
begon te krijgen over de juiste artistieke
uitvoering van het Gedenkraam. Hij,vond
dat er openlijk over gesproken moest worden.
“Het jubileumvenster” zo stelde hij “is lelijk”.
Een firma die zoiets maakt, kan niet voort-

glas-in-lood. Doo;
nieuw ontwerl
stijl van de ouc
werd in januari 192
Riemsdijk, één der
het oorspronkeliike

Veldhuis  werd  een geheel
? gemaakt, aangepast aàn de
je Glazen. Deze herziene versie

!6 geplaatst, Jhr. Van
felste tegenstanders van
ontwerD, kon zich nu

geheel met het nieuwe GlaS  verenigen. Hij
prees de glazenier voor het werk en de op
eigen initiatief aangebrachte veranderingen -
het jaartal 1920 bleef gehandhaafd. -

Het zal Schouten niet gemakkelijk zijn
gevallen tot deze correctie over te gaan. Het
eerste Gedenkraam was geheel in de stijl van
de door ,hem  bewonderde tijdgenoten. In
dezelfde periode was hij bezig met de uit-
voering van een Glas, bestemd voor de
Nieuwe Kerk te Delft, naar een ontwerp van
Willem van Konijnenburg”,  bestaande uit
maar liefst 26.000 stukjes glas!

Na de afkeuring van het eerste Gedenk-
raam had Schouteri  zich om advies gewend
tot Van Konijnenburg. Deze was zo vriende-
lijk om, zoals Schouten later meedeelde “zijn
artistieke blik over het werk te laten gaan”.

gaan met het herstel. De rest moet niet
uitgaan van zo’n atelier”. Ook architect I

Van Konijnenburg sprak daarbij zijngrote
waardering uil

- . .

Jo;.  Cuypers was het geheel met hem eens,
Hij noemde het Glas “een mislukking”.

De Commissie, geschrokken van het
oordeel van de twee architecten, verzocht de
heer Cuypers Schouten over deze zaak te
benaderen “ter wille van zijrì (Schouten’s)
eigen reputatie, om een groep uit het glas te
nemen en er een nieuwe groep in te zetten”.
Daarvan moest dan wel eerst een ontwerp-

t over de wijze  van ultvoermg
en kon zicuh  bovendien geheel verenigen met
de stijl waarin het was uitgevoerd.

Ondanks dit alles had Schouten in Gouda
in feite aeen km< Hii 7011  het  Gdmkraam

-~-. -----lil met
atiecommissie

___ --__- ~- --- -_---.  --‘J - - -  ---v  ----a-
nooit tot inzet van een meninpsverncl
de kerkvoogdij en de restaur;
hebben gemaakt met de kans van zijn verdere
opdracht als restaurateur van de Goudse
Glazen te worden ontheven.

tekening worden overlegd. :
Het vernemen van deze boodschap moet

bij Schouten wel tot een artistieke conflict-
situatie hebben geleid. Na zoveel jaren aan
de Goudse Glazen te hebben gewerkt en. .” . . . . . . 3  bijeen

r loslaten.
lgedacht.

daarvoor zelt zoveel geld te hebbei
gebracht, kon hij deze taak niet mee

Hij moet er lang over hebben nc

Heel grootmoedig schonk hij een gedeelte
van het gewraakte Glas aan,de  kerkvoogdij,
om, zoals hij zei: “daardoor een belangrijk
anecdotisch feit vast te leggen in deze tijd

“’van snelle kunstovergang. In de strijd der
opinies blijft het een merkwaardig monu-
ment”.

“Het moderne ontwerp”, zo voegde SChou- ’
In februari 1924 informeerde ihr. B.W. F. van
Riemsdiik,  directeur van het<Riiksmuseum

I ten er aan toe,  “is gemaakt door H.Veld-_-__ -_  - _-__ __

te’ Amstërdam  en lid van de Reitauratie-
1 huis”. Hii  w-J  as een van Schouten%  naaste

commissie per brief, of Schouten al was
medewerkers. Zoals gewoonlijk bij signerin-
gen  in ‘gebrandschilderde glazen, ontbreekt

sam van de glazenier:herinnerd áan zijn toezegging aan Jos.
Cuypers om de gewenste verbeteringen aan te
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Gok  hie”r  de n;
L. H. Knoll.



*  Willem Adriaan van Konijnenburg (1868-
1943). Was zelf geen glazenier, maar maakte
veel ontwerpen o+m.  voor gebrandschilderd
Glas. In 1895 ging hij over van een realistische
stijl op een zeer strakke, geometrische stijl
met symbolische thema’s.

De schenking van Schouten bestond uit
ongeveer een derde gedeelte van het eerste
Gedenkraam, Het glas wordt bewaard in het
zgn. glasarchief op de tweede orgelzolder
van de St.-Janskerk. Het bestaat uit tien
panelen (elk 86.5 x 64 cm). Deze zijn opgesteld
in een houten raamwerk.

Een schets of carton ervan is helaas niet
bewaard gebleven, wel het carton van het
huidige Glas.

Het afgekeurde Fragment stond tot aan
1987 in alle stukken vermeld als: “het proef-
raam van Van Konijnenburg”. Hoe dit
misverstand is ontstaan blijft een vraag.
Archiefonderzoek heeft uitgewezen dat het
ontwerp niet van de hand van Willem van
Konijnenburg was, maar van FI. Veldhuis.

Henny van Dolder

PRINS CT-TARf FC.

Prins Charles wordt geen ere-lid van
Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’,
Ons 700-leden tellend historisch genootschap
had de prins van Wales op 31 december j.l.
deze functie aangeboden. Dezer dagen liet de
Britse kroonprins weten, ‘niet op dit ver-
erende aanbod in te kunnen gaan’.

Begin-december trok prins Charles inter-
nationaal de aandacht met het uitspreken
van zijn zogeheten ‘Mansionhouse-speech’.
Daarin bekritiseerde hij de architecten, die
het stadshart van Londen aantasten met hun
moderne ontwerpen - die niet passen bij de
rest van de (oude) bebouwing.

Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ was
het eens met zijn toespraak, en betuigde
schriftelijk steun. Tegelijkertijd bood ‘Die
Goude-voorzitter ing. A. J. M. Houdijk  -
namens het gehele bestuur - aan prins Charles

vanuit Buckingham Palace aan ‘Die Goude’
schriftelijk laten weten dat de prins weliswaae
zeer is ingenomen met de steun en het aanbod
vanuit Gouda. ,,Maar tot zijn spijt is het hem
eenvoudigweg niet mogelijk, om op al de tot
hem gerichte aanbiedingen in te gaan”,

l
..-

Wie heeft (of weet) te koop nav. uitgaven van
not possitHoYe-~orm,rrh  Ffl:  ;

medisch leven enz.) i- i 1.
De Goudsche kloosters in de Middeleeuwen


