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De hoofdvoorstelling van het gèbratidS&ildei-  :
\,, \

de toehoorde& bevinden zich twèe mannen met
1 de glas nummer 24 in de St. Jan te Gouda is eens ‘krukken. Boven de hoofden van andere toe-

unicum in de kunstgeschiedenis (afb. 1). Wel- ,\_\ hoorders duidend  kleine gedrochten de door
licht zal een noeste speurneus ooit een tweede-~ ’ Philippus verdreven onreine geesten aan. Op de
rangs gravure met De Prediking  van Philippus  _\_\\ achtergrond zijn meer scenes  uit diens leven te
kunnen vinden, maar een tweede gebrandschil- \_:’  zien, waaronder de Doop van de kamerling
derd glas, een schilderij of een beeld met dat, ’ \ (afb.3).
onderwerp zal hij tevergeefs zoeken. De episo- : \ Het glas is 1559 gedateerd en werd in 1561’
de staat beschreven in Handelingen 8: 5-8; “En \ \ geplaatst. Het was daarmee het zesde of zeven-
Filippus daalde af naar de stad van Samaria  en “ de dat in de herbegiazingscampagne na de
predikte hun de Christus. En toen de scharen : ’ kerkbrand van 1552 werd gerealiseerd. De
Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij schenker graaf Phihps de Ligne, heer van
deed hielden zij zich eenparig aan hetgeen \ \ Wassenaer, was volgens de overlevering (opge-
door hem gezegd werd. Want van velen, die, tekend door Walvis in 17 14) boos op de glas-
onreine geesten hadden, gingen deze onder luid’ schilder Dirck Crabeth, omdat die zijn portret
geroep uit en vele verlamden en kreupelen wer- ’ ‘niet onder, maar tusschen de gemeene kreupe-
den genezen; en er kwam grote blijdschap in ” len’ had geplaatst.’ Inderdaad zien we de edel-
die stad.” man knielen in de hoofdvoorstelling tussen een’

Links op de‘ voorgrond spreekt de diaken; publiek van zieken en kreupelen terwijl de
gekleed in èen lange, met :bont  afgezette dal-, schenkers van de andere glazen meestal werden
matiek, een menigte toe (afb.2). Hij is bloots- afgebeeld in een aparte schenkersrand onder

het hoofdtafereeL Dat hierover een conflict

\



3. Detail Glm 24 (De Doop x’an  de Kamerling).

tussen Crabeth en Philips de Ligne zou zijn ont- lijk dat Crabeth door deze opdracht enigszins in
staan is echter amper denkbaar, want de com- verlegenheid werd gebracht omdat hij niet kon
positie van een glas was voor de schenkers leunen op oudere voorbeelden, en hij greep
nooit onverwacht- zij gaven vantevoren hun voor de compositie dan ook terug op zijn eigen
goedkeuring aan een uitgewerkt ontwerp. ontwerp voor glas 18, met Het antwoord van

Dat de schenker niet verrast werd, maar inte& Christus aan de discipelen van Johannes
gendeel  een flinke vinger in de pap had, blijkt (afb. 4), waarop Christus spreekt tot een gehoor
ook al uit de keuze van de hoofdpersoon van het rechts van hem, waaronder zich eveneens een
glas - zijn naamheilige. Het is overigens duide- aantal kreupelen bevindt,
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De vraag dient zich gaan  waarom de hoofd- ,~Philippe  de Ligne (1534/40-1583/84)  had een
voorstelling van ‘Philips  de Liane’s glas die heel biizondere reden om ziin welziin  onder
obscure Prediking  mokt  zijn te&rwijl de Doop
van  de Kamerling, een veel fotogeniekere scene
uit hetzelfde bijbelhoofdstuk die regelmatiger
werd afgebeel4  naar de achtergrond werd ver-
bannen (afb.3):  Het uitzonderlijke onderwerp
gecombineerd met de bijzondere plaats van het
schenkersportret doet vermoeden dat er bij de
vrijgevige graaf zeer specifieke bedoelingen in
het geding waren.

Gelukkig zijn we zowel over de omstandighe-
den rond de opdracht als over de levensloop van
de schenker uitgebreid geinformeerd, in aan-

Gods  aandacht gebracht te Jwillen  iien. Als
zoon van Jacob de Ligne en Maria van
Wassenaar behoorde hij tot de hoge adel en al
jong vervulde hij krijgsdienst voor Karel V en
Filips TI, die hij zijn hele leven trouw zou blij-
ven. Bij de slag van Grevelingen in 1558 raak-
te hij echter zo gewond (zijn nek werd lelijk
doorboord), dat hij de rest van zijn leven invali-
de blee-f  en een gedwongen contemplatief leven
leidde. Het zijn ongetwijfeld deze dramatische
gebeurtenis en de daaruit voortvloeiende inva-
liditeit geweest die Philips de bijzondere scene

merking genomen dat een en ander zich vier voor zijn glasgeschenk deden uitkiezen8 Hoe
eeuwen \geleden  afspeelde. De brief van de \ ’ “kon hij zijn vertrouwen in God en de hoop op
Goudse burgemeesters en kerkmeesters aan een wonder beter uitdrukken dan door zich te
Philippe de Ligne, waarin ze hem verzoeken ’ : _
een glas te schenken, is bewaard gebleven.” Het
document zelf is ongedateerd maar moet \
geschrevenzijn voor of in het prille begin van ‘,
1559, want zowel het glas zelf als het (goed ’
bewaarde) càrton dragen dat jaartal. Anderzijds \

den Heere Almachtich voer uwe Majesteit pros- ’

eigen welzijn, zowel op aarde als in het hierna- \ ”
maals.  Zo schonken de kanunniken van het, -’
Utrechtse Domkapittel diverse keren glazen
onder de voorwaarde dat de ontvangers regel- \
matig voor ze zouden bidden.
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laten afbeelden temidden van zijn bijbelselot- :
genoten aan wie zo’n wonder was geschied,
nota bene door tussenkomst van zijn naamhei-‘ ’
lige? \ \\ _

\ _ _\
* In het kader  ‘van den  publicaties  van de catalo- ”

Bovengenoemde (Engelstalige) catalogus
wordt uitgegeven door de Koninklijke
Nederlandse Academie van’wetenschappen  in \
het kader van het Europese project Corpus  ,~,
Yifrearum  Medii  Aevi waaraan de Nederlandse \
afvaardiging drie boekdelen zal bijdragen, het
eerste gewijd aan de apostelglazen in de koor- ~’
lantaarn en de Regulierenglazen in de Van der
Vormkapel (geschreven door H. van Harten-,
Boers en Zs. van Ruyven-Zeman m.m.v. CE. \
Coebergh-Surie en H. Janse. De Engelse verti
aling door Andrea Gasten is inmiddels druk- ’
klaar). Het tweede deel zal worden gewijd aan \
genoemde Crabethglazen (CE. Coebergh-
Surie en X.  van Eek), het derde aan de overige
glazen in het koor van Lambert  van Noort e.a. :
(Zsuszanna van Ruyven-Zeman).

gus van de glazen die Dirck en Wouter Crabeth
voor koor, schip en transept van de St. Jan’
maakten, zet ondergetekende het onderzoek
voort dat is begonnen door mevr. Christiane : \
Coebergh-Surie. Voor dit artikel heb ik gebruik \
gemaakt van het door haar gedane literatuuron-
derzoek en de transcriptie van de brief in noot \
4.
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NOTEN  \ _\ ‘: ,  \ : , ’ ‘_ \: \ melick  den’ dienst Goeds‘  celebreèrt  ende‘ ondeihoiidt
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1. Ign. Walvis, Be>ch$ving  ~d@r  stad  &&a,  dl.Ì-2,  \
wordt ende  oeck  mitter tijt vercijert midtt schone rijc- \

Gouda-Leiden, 1714, deel 2, p. 69.
kelicke glaessen die uuijt caritaetten ende  in aelmissen

2. Een tweede uitzondering is het koningsglas (glas 7), ’
bi j  diversche heeren  zoe prelaetten als andere

waarin Philips 11 en Mary Tudor knielen bij hèt Laatste
geschoncken  zyn. Ende  alzoe uwe Majesteit meede  een

Avondmaal.
vande  principael  Hollantsche vassaellen ende  heeren

\\ ende  bovendien binnen die selfve steede  vander  Gouwe
3. H.L.M. Defoer, ‘Rembrandt van Rijn, De doop van de ’ zeeckere parthijen van domeijne (wesende een tol1  up

\ kamerling’, Oud-Holland 90( 1977), pp.3-26. ‘die  doervaert aldaer) ontfangen is, supplieeren daerom \
4: Streekarchief Hollands Midden; L.A. Kesper,  Inventaris \ oetmoedelick die vernoemde van der Gouwe dat uwer :
van de archieven van de St.-*Janskerk  te Gouda dateeren-~ \ :
de van vóór de hervorming 1314-1573,  Gouda 1901,

‘Majesteit geliefte  zij mede uuyt puyrder aelmisse een

n r . 3 7 :
glas in de zelfde verbrande kercke te geven tot Goeds’

:“Aan  den edele welgeboerren ende mogende Heerre  mijn“, ‘\ 1
eerre  ende  uwer Majesteit euwige memorie, duende

heere van Linges Wassenaer etc.
midts dien een zonderlinck werck  vande  cantaten,  bli-

_’ vende  wederomme zij Suppliantten verobligeert, den
Remonstreeren ende geven oetmoetdelick midt reveren- Heere Almachtich voer uwe Majesteit prosperite ende \
tie te kennen, die burgemeesters ende  kerckmeesters  der welvaert te bidden.”
Stede van der Gouwe, hoe inde maent  van Januario  Ao
XVC Lii stilo communi,  die selve enige prochikercke

5. G. Derveaux-van Ussel  en E. Lousse, Philippe, graafde
Ligne, baron van Wassenaar; tolheer  van Gouda. Reeks

\

:geheel  ende alle dueer den blixem (God beter ‘t) d[eer- StSt2en  en Landen, deel 25, Leuven/Parijs  1962, pp. \
lick] verbrandt is zulcxs [dat] van stof ofte materiaellen
nyet gebleven en is diennende tot restauratie van dien,
dan alleen die buytten muyrren. Ende hoe wel den tijt

6. L. van Tongerloo, ‘Glasschenkingen van de Utrechtse
kapittels. Een verkenning in relatiekaders’, Nederlands \

zeer beschaemt  perplex ende benawt is geweest, ende
tiegenwoerdelick noch veel meer is, bijsonder binnen

Kunsthistorisch Jaarboek 37 (19X6), pp. 15 1- 174.
7, G. Derveaux-van Ussel,  op. tit. (noot 5), pp:  21-241 ” \

der vors. steede,  daer alle neeringen cesseeren,  es noch-
tans die vors. desolate enige prochijkerck (nyet genoech

8. Derveaux-van Ussel  meende al dat Philips wellicht van-

gedoteert wesende midt enige goeden) weederomme bij
wege zijn invaliditeit tussen de keupelen  was geportret-
teercl,  zonder echter de conclusie te trekken dat de hele

zulcx ende subventie van de gemeente zoe verre ende  is
sulcker gedaente opgelevert dat men aldaer bequaem-

onderwerpskeuze van het raam hierdoor bepaald werd.
Zie op. tit. (noot 5), p.  26.




