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RESTAURATIE VAN DE GOUDSE
CARTONS
Wim de Groot
Voorgeschiedenis
In 1984 voerde ik, in opdracht van het Rijksmuseum te Amsterdam, voor de tentoonstelling:
'Willem van Oranje/Om Vrijheid van Geweten',
een restaurati~-opdracht uit, van het ca11on,
behorend bij Glas 1 'De Vrijheid van Consciëntie' (Joachim Antonisz Wtewael/1596).
Dit was mijn eerste kennismaking met de Goudse cartons.
Hoewel ik sinds 1980 als free-lance restaurator
werk, en daarvoor bij het Rijksprentenkabinet te
Amsterdam in dienst was, had ik nog nooit een
opdracht van letterlijk zo'n grote omvang voor
ogen en handen gehad.
Bij het uitvoeren van de opdracht en het verslag
doen van het restauratie- en conservatieproces
groeide mijn bewondering en belangstelling.
Doel van de restauratie was, dat het canon in
een zodanige staat gebracht zou worden, dat het
op verantwoorde wijze tentoongesteld kon
worden, en tevens een lust voor het oog zou
zijn.
De canons zijn ontwerpschets en tevens werktekening, en zijn eeuwenlang ook als zodanig
gebruikt en geraadpleegd door opeenvolgende
generaties restauratoren van de Goudse Glazen,
(kunst)historici, en andere geïnteresseerden (ik
denk hier bijvoorbeeld aan Bijbelstudie).

In onze tijd staan de cartons, opgeslagen in een
kluis in de Sint Janskerk, nog steeds ter beschikking voor deze studiedoeleinden.
Het voortdurend gebruik, door de eeuwen heen,
en de wijze van opbergen, sinds recente tijd in
aluminium kokers, maar daarvoor betrekkelijk
onbeschennd voor, zoals we het nu zouden
uitdrukken, 'milieu-invloeden', heeft natuurlijk
sporen achtergelaten; schemen, rafels, vuil etc.
Om nu te waarborgen dat ook komende generaties van deze betrekkelijk onbekende kunstschat
kennis kunnen nemen en ervan genieten, heeft
het College van Kerkvoogden van de Hervormde Gemeente van Gouda, na de tentoonstelling
in het Rijksmuseum, besloten om het restaureren en conserveren van de overige cartons op
het programma te zetten.
Mevrouw Kaja Oldewelt maakte, in 1986, een
start met de restauratie van de cartons behorend
bij Glas l, 5 en 22. Helaas is zij in 1990 overleden. Sinds september 199 l heb ik het werk van
haar overgenomen.
Cartons
Stelt u zich het carton voor, zoals gezegd een
ontwerpschets en werktekening voor een Gouds
Glas, dus verschillend van omvang, maar wat
voor een omvang!
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In de 16de eeuw was het uiteraard niet mogelijk
enorme rollen papier te vervaardigen. Het formaat van een vel papier was aan een bepaald
maximum van een gietraam verbonden.
Zo kennen we ook nu nog het fonnaat folio. In
dit papier herkennen we het watennerk van een
nar (vergelijk, in het engels, fool).
Voor de samenstelling van het benodigde oppervlakte van het ontwerp werden stukken papier
van verschillende omvang zorgvuldig aan elkaar
gemonteerd. Dit papier werd gemaakt van lompen en kon kwalitatief nogal verschillen.
Het papier van Glas 5 bijvoorbeeld is excellent,
het papier van Glas 1 is vrij grof van samenstelling en struktuur. Er zitten allerlei restanten in
verwerkt als veertjes, stukjes touw, strootjes,
maar ook 'tweedehands' papier; vermalen boeken of drukwerk, en dat vind je dan weer terug
als fragmenten van letters of afbeeldingen.
Had men een strook van de benodigde lengte
eenmaal samengesteld, dan legde men, voor de
realisering van de voorstelling van het carton,
die stroken naast elkaar, om de lengte en breedte van een bepaald Glas te bereiken. Hierbij
moest men natuurlijk rekening houden met de
stijlen van het raam en loodstrips, waarin het
Glas werd gevat.
Als we nu uitgaan van het onlangs gerestaureerde carton van Glas 5: 'De Koningin van Scheba
bezoekt Salomo' (Wouter Crabeth/1561), dan
komen we tot de volgende gegevens. Het carton
bestaat uit 12 losse stroken die gezamenlijk een
lengte vormen Yan 55 meter, het geheel bestaat
uit 269 aan elkaar geplakte vellen, en heeft een
·
totale oppervlakte van± 40 m2•
Het fascinerende van de cartons is, dat zij, als
materiaal om naar te kijken en om mee te werken, eigenlijk oorspronkelijker zijn, dan de
huidige Goudse Glazen. Deze zijn immers al
vaak gerestaureerd en iedere restauratie gebeurde met de maatstaven, visie en vakkennis, die
toen golden.
Zoals eerder gesteld werden dan de cartons als
oorspronkelijke werktekening geraadpleegd. Dit
raadplegen bracht schade toe, maar veranderde
aan de tekening niets.
Gaan we nu met zo'n carton aan het werk, dan
ontrolt zich langzaam maar zeker, voor onze
ogen de volle schoonheid van de tekening, in al
zjjn frisheid en oorspronkelijkheid; origineel
werk uit de l 6de eeuw.
De kunstenaar werkte, op zo'n groot oppervlak,
natuurlijk vlot en in grote lijnen. Daarom doen
de tekeningen zo spontaan aan. Toch valt op,
dat ook met bijzondere gave en liefde details
door de kunstenaar zijn uitgewerkt.
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Doelstelling en uitgangspunten van de restauratie
Aan het begin van het a11ikel gaf ik aan dat het
doel van de restauratie van Glas 1 voor het
Rijksmuseum was, o.a. tentoonstelling van het
carton. Dus ook visueel moest een aantrekkelijk
resultaat worden bereikt.
De cartons worden echter sporadisch tentoongesteld.
Doel van de opdracht, nu, is dan ook, de cartons
in een zodanige staat brengen, dat door het
opslaan, bewaren en raadplegen, geen verdere
schade kan worden toegebracht.
Door de methode, die destijds voor de opdracht
van het Rijksmuseum is ontwikkeld, in iets
aangepaste versie toe te passen, wordt dit doel,
in zo kort mogelijke tijd, bereikt.
Een buitengewoon gelukkige winst van de methode is echter, dat het papier, het carton, der- .
mate opknapt, dat men voortdurend voor verras- ·
singen staat, als de schoonheid van de tekening
zich openbaart.
'
Hoe bereiken we dit resultaat?
Inspektie
De staat van de cartons kan nogal verschillen,
afhankelijk van de mate waarin ze zijn gebruikt
en geraadpleegd.
Er is dus eerst een globale inventarisatie gemaakt, en er is gestart met de cartons, die er het
slechts aan toe zijn.
Nadat we een strook van het carton uit de aluminium koker hebben gehaald, rollen we deze
voorzichtig uit op een voor dit doeleinde ontworpen, lange tafel. Dan volgt een zorgvuldige
inspektie, en wordt aantekening gemaakt van de
aangetroffen staat. Ontbrekende delen, gaten,
scheuren worden aangegeven op diagrammen.
Je ziet vlekken en restauratie- en herstelwerkzaamheden, die in het verleden zijn gepleegd,
bijvoorbeeld, in de vonn van overplakkingen.
Er zijn eventueel al details zichtbaar, als aantekeningen, watennerken e.d.
De tekening zelf maakt op dat moment een
gehavende indruk. Men ziet schetslijnen, maar
door de knikken, vouwen, vlekken, bobbels enz.
in het papier, ontbreekt het totaal overzicht.
De inspektie gebeurt zowel aan de voorzijde van
de strook, als aan de achterzijde, en wordt
schriftelijk en fotografisch gedocumenteerd.
Restauratie
We starten met de rugzijde van de strook van
het carton.
Een gedeelte, dat in een dagdeel bewerkt kan
worden, wordt ingevocht met een vernevelaar
met gedestilleerd water, om overplakkingen los
te weken.

Ajb.] Detail van gerestaureerde carton van Glas l 'Vrijheid van Consciëntie'!Joachim Antonisz
Wtewael/1596) Vrouwefiguren die de liefde en Gerech1igheid symboliseren.

Fotodienst Rijksmuseum/Amsterdam
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Nu kunnen we voorzichtig de oude verstevigingsstroken, papieren ' pleisters' over gaten en
scheuren, verwijderen. Dit is oud lompenpapier,
en kan ook weer gedeeltelijk gebruikt worden.
We vermalen later deze resten mer wat gedestilleerd water, met een staafmixer, en hebben dan
' papierpap', waarmee gaten en scheuren met
oorspronkelijk materiaal hersteld kunnen worden.
Zo wordt de gehele achterzijde van de strook
behandeld.
Door het invochten strekt het papier zich, de
oorspronkelijke achterkant wordt zichtbaar, en
het overzicht van aangetroffen schade en bijzonderheden wordt aangevuld.
De gaten, scheuren worden ingegoten met de
genoemde papierpap. Zo wordt de schade in het
papier hersteld, en niet overplakt.
Vervolgens wordt de gehele achterkant van de
strook gedoubleerd met vellen kostbaar Japans
papier (tengyo). Deze vellen zijn dun, doorzichtig, maar heel sterk. Een vel wordt ingelijmd
met een Japanse borstel van paardehaar. Deze
borstel zorgt ervoor, dat de lijm geheel gelijkmatig en volledig op het doublure-papier wordt
verdeeld, zonder dat er schade wordt aangebracht aan het flinterdunne, nu vochtige Japanse
papier (stelt u zich een nat vloetje voor).
Dan wordt het papier, met de lange zijde, over
een stokje aangebracht, zodat het, in één beweging, op het gerestaureerde gedeelte gelegd kan
worden. Met een Japanse borstel van schapehaar wordt het yel glad gestreken, en daarna met
een Japanse borstel van uitgesneden palmblad
zorgvuldig geklopt, zodat er een goede hechting
ontstaat.
De vellen Japans papier zijn aan de randen niet
scherp, zoals tekenpapier, maar zacht en rafelig.
Hierdoor kunnen we de vellen naadloos aan
elkaar laten aansluiten, de vezels vallen samen,
en er vormt zich geen opstaand randje.
De doublure is zó doorzichtig, dat alle bijzonderheden, ongehinderd, opgemerkt kunnen
worden. Als de achterzijde zo behandeld is, ligt
de strook er volledig vlak bij.
We laten de behandelde strook nu over een
periode van een w~ek drogen, en kunnen dan
aan de voorzijde beginnen.
Opnieuw volgt een inspektie met aantekeningen
maken en fotograferen.
Omdat alle scheuren en gaten, via de achterkant
zijn hersteld, hoeft dit proces zich aan de voorkant niet te herhalen.
De gerestaureerde strook wordt op de werktafel
gespannen. Door deze behandeling strekt de
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Afb. 2 & 3 Beschadigingen aan het cartoiJ
Scheuren, rafels, vuil.

Foto's: Wim de Groot
strook zich maximaal, en krijgt zijn oorspronkelijke lengte terug.
Een interessant detai l is, dat bij de voltooiing
van de restauratie van het carton van Glas 5,
door het uitvouwen, ontkreuken en vlakmaken,
er in totaal 124.5 cm is teruggewonnen.
We hebben nu een volledig overzicht van de
tekening op de strook.
De laatste aantekeningen worden gemaakt, en er
wordt gefotografeerd, wat zichtbaar is geworden. We zien bijvoorbeeld duidelijk wat ontbreekt, we zien aantekeningen op de strook, en
we vinden watermerken. Zo vond ik in het
papier van het carton van Glas 5, als watermerk:
de dubbele Adelaar met Keizerskroon van het
Habsburgse Huis.
De tekening wordt niet bijgewerkt, geretoucheerd. Wat weg is, is .weg. Hoogstens worden
de ingegoten gedeelten in de toon van het origineel gebracht. De strook wordt opgerold om een
kern, een koker van zuurvrij papier, en dit geheel gaat in de aluminium koker, en wordt terug
geplaatst in de kluis. Daannee is het restauratieproces afgerond.
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Ajb. 4, 5, 6 Wat werd aangetroffen in papier: veertje, touw,fragment van vermalen boekillustratie.

Foto's: Wim de Groot
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Ajb. 7, 8 Gehavende staat Carton 5.

Foto's: Wim de Groot

Conclusie
De restauratie is geheel reversibel, dat wil zeggen, volgens de ethische nonnen, die er nu voor
restauratie en conservatie, internationaal, gelden. Het geheel moet omkeerbaar zijn.
Mocht men in de toekomst een andere visie op
restauratie en conservatie ontwikkelen, en zou
men het ooit wenselijk achten, dan is de gehele
versterking van het Japanse papier plus de aangegoten gedeelten weer te verwijderen.

De documentatie wordt nu uitgewerkt en gekompleteerd. Kan men het oorspronkelijke
carton niet bezichtigen, dan krijgt men via deze
documentatie toch een goed beeld van het geheel en van het restauratie-proces.
Om een tijdslijn bij dit proces te zetten.
Aan de restauratie van bijvoorbeeld, het carton
van Glas 5, is door Kaja Oldewelt en mij in
totaal 825 uur gewerkt, verdeeld over 130 dagen.
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Ajb. 9, JO, 11 Vlekken, aantekeningen en watermerken.

•.

Afb. 12 Het ve,wijderen van oude doublures.

Foto: Wim de Groot

Foto's: Wim de Groot

55

TIDINGE VAN DIE GOUDE

DE 'PAPIEREN' GOUDSE
GLAZEN
Geschiedenis van het behoud en beheer van de cartons behorend bij de gebrandschilderde Glazen van
de Sint-Janskerk te Gouda. 1)

W. Veennan. 2)
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 kerkglazengemaakte werktekeningen, 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 1555-1571 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 NoordNederlandse 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.3)
Van de 64 Glazen zijn 40 cartons geheel of
gedeeltelijk bewaard gebleven, dat is ruim 62%.
Daarmee is deze collectie de grootste verzameling 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 Rijksmuseum in Amsterdam heeft enkele exemplaren
of delen ervan en in musea in België, Engeland,
Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk zijn er bewaard.
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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over cartons, en dan hooguit in een kunsthistorische kontekst.
Waartoe dienen cartons?
Cartons zijn werktekeningen, op papier, op ware
grootte, van een voorstelling die later wordt
uitgevoerd in gebrandschilderd glas.
Vaak zijn daarbij verschillende technieken en
materialen gebruikt: krijt, Oost-Indische inkt in
pen en penseel, houtskool enz.
Voorwaarde is altijd dat de afbeelding in. duidelijk zichtbare contouren moet worden weergegeven, 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 maakte.
Nadat de kunstenaar het carton heeft vervaardigd, 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 afkoeling worden de stukken glas, volgens het patroon, in loodstrips vastgezet en uiteindelijk in
meerdere panelen in een raamomlijsting bevestigd.4) Zo bouwt men vanuit het carton de gehele voorstelling op.
Verwerving
Hoe verkregen de kerkmeesters van de St.-Janskerk 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. 5)
Het betreffende Glas werd geschonken door
Petrus van Suyren, abt van het klooster Mariënwaard 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
Jacob Cornelisz. Kan in de lichtbeuk van het
middenschip werden geplaatst6) en die van het
door het Hoogheemraadschap Rijnland in 1594
geschonken Glas. Dirck Crabeth wordt in 1563
in natura betaald, namelijk door middel van een
door hem bedongen riem papier, in ruil voor
twee door hem geschonken 'patronen' van
Glazen. Helaas wordt niet vermeld om welke
Glazen het hier gaat.
De burgemeesters van Gouda bieden de Haarlemse glazenier Willem Thybout in 1597 een
maaltijd aan bij de herbergier Jan Claesz. van
Yperen, in ruil voor de cartons van twee door
hem geplaatste Glazen. Hetzelfde gebeurde bij
de oplevering van Glas 28, in 1601 door de stad
Rotterdam geschonken. In de meeste gevallen
zal bij de opdracht tot vervaardiging van een
Glas, de p1ijs inclusief het carton zijn geweest.
Dat er ook cartons werden verkregen door aankoop, blijkt bij het door de stad Dordrecht in
1597 geschonken Glas, vervaardigd door Gerrit
Gerritsz. Cuyp. Hem werd f36,- betaald.7 ) Hetzelfde geschiedde met het door de stad Delft in
1603 geschonken Glas, waarvoor f 30,- voor
het carton aan de glazenier Dirck Reyniersz. van
Douwe werd betaald, met de motivatie: ' ... omdat de reparatie van 't glas tot allen tyen daernae
gedaen soude mogen worden'. 8) En in 1650
werd aan Dirck de Vrije f 25,- betaald voor drie
niet nader omschreven cartons. Tevens kreeg hij
als extra 'premie' de sleutel van de Stedelijke
Librije.9)
De Glazen van de Van der Vormkapel van de
St.-Janskerk, afkomstig uit de kloosterkapel van
de Regulieren aan de Raam, werden na confiscatie van alle kerkelijke goederen mét de cartons door het stadsbestuur aan de St.-Janskerk in
bewaring gegeven.
Het restauratie-atelier 'Het Prinsenhof', onder
leiding van ir. J.L. Schouten te Delft, dat vanaf
het eind van de 19de eeuw alle gebrandschilderde Glazen van de kerk heeft gerestaureerd,
schonk alle cartons van de nieuwe, in 1920 en
1935 door dit atelier gemaakte Glazen aan de
kerkvoogdij. Het laatst verworven carton, is dat
van het door de Limburgse glazenier Charles
Eyck vervaardigde Bevrijdingsglas. Het was
overigens een min of meer afgedwongen schenking, want in 1947 had het 'Comite Bevrijdingsraam' bepaald dat de vervaardiger het ontwerp
én het carton zou moeten inleveren. Alzo geschiedde..
Daarmee werd een traditie van vier eeuwen:
ervoor zorgen dat de werktekeningen bij de
betreffende Glazen bewaard bleven, voortgezet.
Daarmee is dit facet van de taak van het college
van kerkvoogden der Hervormde gemeente van

Gouda, tot een unieke geworden. Want wat voor
hen een wellicht niet dagelijks bewuste deeltaak
is, is die wel hoogst bijzonder en vereist een
grote verantwoordelijkheid.
Waar werden de cartons bewaard'?
De werktekeningen zijn technisch gezien een
onderdeel van het kerkelijk archief, zoals bestekken, ontwerpen en bouwtekeningen voor het
kerkgebouw. Slechts de mate1iële vorm vereist
een andere verzorging en behandeling. Het feit,
dat belangrijke 16de-eeuwse kunstenaars ze
vervaardigden, doet daaraan niets toe of af. Al is
de neiging naar aanleiding van dit laatste, om er
anders mee te handelen, vanaf de 19de eeuw tot
op heden sterk aanwezig.
In een 'Memorie van de resoluties der St.-Janskerk' uit 1776, wordt gesteld dat ' De originele
cartons van de konstrijke kerkglazen, door de
beroemde gebroeders Crabeth en andere glasschilders eigenhandig getekend, worden bewaard in een kast, in de kamer van de heeren
kerkmeesters' . 10) Volgens Walvis werd door de
burgemeesters Vereyck en Suys omstreeks 1650
ervoor gezorgd, dat in de kerkmeesterskamer
een aparte bergruimte, 'eene zolde,inge met
traliën afgesloten', werd ingericht voor alle
cartons, die daarin ' ...yder bijzonder opgerold
en t'zamen gebonden ... ' werden opgeborgen.
Uit dat verhaal kan dan tevens worden geconcludeerd, 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 boekverkoper een 'koekenkramer' en een 'koekverkoper' .11)
Rijksen geeft in zijn boek 'Gespiegeld in Kerkeglas' al aan, dat deze slechte zorg voor de cartons hoogstonwaarschijnlijk is, omdat, vanaf het
eerste, in 1555 geplaatste Glas, de kerkmeesters
bewust de cartons voor reparatiedoeleinden
bewaard hebben. Ook uit de archieven van de
kerk blijkt, dat er een zorgvuldig beheer was en
dat de cartons zeker al vóór 1583 in de kerkmeesterskamer berustten, zodat de door Walvis
genoemde 'aparte bergruimte' wellicht een rond
1650 uitgevoerde verbouwing zal zijn. 12)
Tot in de 20ste eeuw bleven ze bewaard in de
huidige kerkvoogdenkamer. De bergruimte daar
zal aanvankelijk bestaan hebben uit, in de hoogte aangebrachte muurkasten met houten traliewerk ervoor, waarachter stoffen bekleding was
aangebracht. Tijdens de restauratie van de jaren
twintig werd het interieur ingrijpend veranderd
in een pseudo Oud-Hollandse stijl en werden de
betreffende kasten van dichte deuren voorzien.
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De onveilige berging werd toch een punt van
grote zorg. Vandaar dat architect W. Kromhout
in 19 13 een voorstel indient voor de bouw van
een speciale kluis, maa~ er wordt negatief op
gereageerd. Pas in 1919 neemt men veiligheidsmaatregelen. Al moet eerlijkheidshalve daarbij
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 restauratiewerkzaamheden 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 Nederlandse 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 kunsthistorici 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 subsidie 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 meteen te hoog vochtigheidsgehalte. 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?
Ui'teraard 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
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worden aangenomen, dat ook de gebroeders
Wouter en Dirck Crabeth met deze zorg waren
belast.
In ieder geval is dit op te maken uit een summiere aanwijzing uit 1583. 14) Eerst in 1695
vindt men in de aanstellingakte van glazenier
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 onderhouden ende geconserveert werden ... '. Bij
zijn opvolgers werd dezelfde clausule in de
aanstellingsakten opgenomen. 15)
Nadat geen eigen glazeniers meer werden benoemd, 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 ontstond. Een en ander werd voor het eerst vastgelegd in een samenwerkingscontract uit 1965.
Het praktische beheer werd, door de benoeming
van een kerkarchivaris, een deel van diens 'vrijwillige' 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 a:anwezige
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 10,- 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 geschreven 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 cartons 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 waarin ze verkeerden werd echter niet genoteerd.
De tweede echte inventarisatie na die van 1638
moest wachten tot juli 1966. Onder auspiciën
van het Fpnds Goudse Glazen, werd gedurende
een jaar door de auteur met een aantal vrijwilligers 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 uitgegeven. De cartons werden per Glas in schema
gebracht en volgens het 'schaakbordsysteem'
van een inventarisnummer voorzien, waardoor
het heel eenvoudig werd een bepaald carton
tevoorschijn te halen om het te bekijken.
Dat men niet wist wat men bezat, bleek aan het
eind van de werkzaamheden, toen naast enkele
losse fragmenten, twee grote cartons werden
aangetroffen, waarvan in de Glazen niets was te
vinden. Het stellen afbeeldingen voor van
'Temperantia' en 'Prudentia' en zijn vermoedelijk van het midden der 17de eeuw. Er is een
overeenkomst met de beelden die vroeger in de
voorgevel van het stadhuis stonden en het zouden wellicht de ontwerpen daarvan kunnen zijn.
Verder zijn vele interessante details aangetroffen. Het zou echter te ver voeren, daar in dit
kader over uit te weiden.
In feite dient een wetenschappelijk verantwoorde definitieve inventarisatie nog steeds gemaakt
te worden. Een uitgebreide, geheel geïllustreerde documentatie van de cartons is van groot
kunsthistorisch belang. Het dient een project te
zijn, waarbij een veelheid van aspecten betreffende de cartons wordt onderzocht, zowel cultuur-historisch, chemisch, paleografisch als
papier-technisch. Daarbij kan aandacht worden
besteed aan de volgende punten:
l. Alle cartons worden gefotografeerd. Zo nodig
ook de achterkanten. i.v.m. daarop aanwezige
schetsen, aantekeningen enz.
2. De mogelijkheid wordt onderzocht om een
expositie-mogelijkheid te creëren, waarbij de
moderne museale expositietechnieken en veiligheidsnormen toegepast worden, welke vereist
zijn voor dergelijke tekeningen. Deze expositieruimte zal in Gouda dienen te zijn, zo mogelijk
in of dicht bij de St.-Janskerk.
3. Er wordt een team van deskundigen samengesteld, waarin het college van kerkvoogden en
het Fonds Goudse Glazen zijn vertegenwoordigd, die een wetenschappelijk verantwoorde
inventarisatie van de cartons doen uitvoeren.
4. Alle cartons zullen in een nader te bepalen
vorm, voorzien van commentaar, worden gepubliceerd.
Ook een beschrijving van de historie van de
cartons zelf, en technisch-historisch onderzoek,
bijvoorbeeld van de watermerken en gebruikte
tekentechnieken en -materialen hoort daarbij.

Onderhoud in de loop der eeuwen
De in de bovenkasten van de kerkvoogdenkamer bewaarde cartons waren van ouds op stokken gerold en met linten bijeengebonden. 17)
Deze rollen papier zullen naast en op elkaar
gelegen hebben. Op zijn zachtsgezegd een minder goede bewaring voor de onderste rol! Zeker
als men bedenkt, dat deze cartons altijd als
'werktekeningen ' gebruikt werden. Ze dienden
voor de reparatie van gebroken Glazen en werden zeker niet als 'culturele objecten van grote
waarde' gehanteerd. Dat kwam pas veel later.
Intussen trad daardoor slijtage op en ook zal het
vochtige klimaat zijn werk gedaan hebben. Door
scheuren in het papier waren reparaties noodzakelijk.
De eerste aanwijzing daarvoor wordt gevonden
in 1612, als het kerkbestuur f 7,- betaalt, aan
'de deeckens van de Loyhalle over een riem.
kardoespampier om de patroonen te pappen
[plakken)'. Een jaar later werkt Leendert
Diertsz., boekbinder 73!1.2 dag à 15 stuivers per
dag, aan het 'versien ende pappen van de patronen'. In de navolgende jaren worden de tekeningen regelmatig nagezien, gelucht en zo nodig
geplakt. Bij de boekhandelaren gebeurde dit
tussen 1638 en 1651 onder verantwoordelijkheid van de rentmeester van de kerk 18), daarna
door de koster 19). In 1692 wordt door de tekenaar A.rent Lepelaer wegens het repareren van
de tekening van het Glas van koning Filips II
van Spanie f22,- betaald. Blijkens een aantekening in de jaarrekening van rentmeester Hopkooper uit 1650, werden alle cartons om de vijf
à zes jaar nagezien en zo nodig 'hersteld'.
In de l 8de eeuw zijn de boekverkopers weer
aan de beurt. Johannes Outhuyse spreekt in
1762 van 104 stuks gerepareerde cartons à zes
stuivers per stuk en twee jaar later wordt f 110,betaald aan Johannes van der Klos, voor het
repareren van de tekeningen van 22 Glazen,
bestaande uit 207 stuks à acht stuivers per
stuk.20)
Bijna 100 jaar later blijkt de 'Commissie voor
het gebouw' belast te zijn met het nazien en
bijplakken, tevens worden de door houtworm
ernstig aangetaste stokken waarop de cartons
waren gerold door nieuwe vervangen. 21 )
Tijdens de grote restauratie van de Glazen in de
jaren l 898-1938 werden de ca1tons weer gebruikt voor het doel waarvoor ze bestemd waren. In die periode werden kleine reparaties
uitgevoerd door het atelier 'Het Prinsenhof' te
Delft en grote restauraties door :Bersoneel van
het Rijksmuseum te Amsterdam. 2)
Voor J900 zijn de cartons in 35 speciaal vervaardigde zinken ronde bussen geborgen, zonder ventilatie. Dit moet als een verbetering
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Glas 5; Koningin van Scheba, Wouter Crabeth; 1561.

Foto's: Wim de Groot

Glas 7; Filips Il; Dirk Crabeth
Bovenkant hoofd en oog gerepareerd door Arent
Lepelaer, 1692.
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Glas 5; Hofdame van de Koningin van Scheba;
Wouter Crabeth, 1561. Beschadigingen hersteld
maar nog niet geretoucheerd.
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worden gezien, want daardoor werd de druk op
de onderste cartons weggenomen. Waren ze in
de kasten van de kerkvoogdenkamer liggend
opgeborgen, in de eerder genoemde bankkluizen
werden ze rechtop op de vloer gezet, waardoor
de aanwezige randscheuren alleen maar vermeerderden. De ventilatie van de met deksels
afgesloten kokers was natuurlijk geheel verdwenen. Iemand moet dit hebben opgemerkt en
maatregelen ter verbetering hebben genomen,
maar helaas op-de verkeerde manier. Met een
spijker werden alle kokers op willekeurige
plaatsen van gaatjes voorzien, waardoor bij het
uithalen de cartons over een soort rasp werden
gehaald! Gelukkig gebeurde dit uithalen sporadisch en is er verwonderlijk weinig schade
aangébracht. Desalniettemin is natuurlijk elk
scheurtje er een teveel.
In die kokers waren de cartons zoveel mogelijk
per Glas opgerold. Stijf opgerold wel te verstaan, anders paste de rol niet in de koker! In
1913 overwegen de kerkvoogden i.v.m. de
veiligheid van de cartons, ze allemaal te laten
fotograferen. De kosten zouden op f 135,- eer
Glas komen, inclusief de benodigde stellages.23 )
Helaas is dit toen niet gebeurd en tot op de dag
van vandaag zijn nog steeds niet alle cartons
geheel gefotografeerd, al bestaan er al jarenlang
plannen om dit in het kader van het Internationale Corpus Vitrearum Medii Aevi alsnog te
laten doen!
In 1920 schrijft de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg een briefaan de kerkvoogden,
met het advies de cartons op linnen te doen
plakken. Gelukkig is dit advies nooit opgevolgd,
want de schurende werking van het linnen zou
zeer veel schade hebben aangebracht! Ook een
plan dat de Restauratiecommissie van de St.Janskerk in de jaren twintig en dertig poneerde,
namelijk de cartons te versnijden naar de maten
van de glaspanelen en ze in speciaal daarvoor te
maken rechthoekige blikken bussen te bergen,
heeft gelukkig nooit een vruchtbare bodem
gevonden. 24)
Nadat de restauratie van de Glazen in 1938 was
voltooid, werd ook aan de cartons in feite niets
meer gedaan. Wel adviseerde in 1947 de directeur van de Goudse Musea, de heer G.C. Helbers, het aantal bussen uit te breiden en de tekeningen te laten restaureren. Een jaar later vraagt
het Fonds Goudse Glazen in opdracht van het
c'ollege van kerkvoogden zelfs advies aan het
Vezelinstituut T.N.O. te Delft inzake de berging
van de cartons.
De materiële verzorging werd echter eerst weer
'opgepakt' bij de eerder vermelde inventarisatie
van 1967, nadat de nieuwe kluis droog genoeg
was om haar te kunnen inrichten. Toen werd elk

carton in een eigen koker gedaan, waarvoor 178
nieuwe zinken kokers nodig waren. Elke rol
werd in zuurvrij, handgeschept papier gerold,
alvorens die in de koker te bergen, welke zo
ruim was, dat ze er gemakkelijk in kon. In de
deksels en bodems waren van tevoren gaatjes
voor ventilatie geboord. Aan de cartons zelf
werd niets gerepareerd. Wel werd van een aantal vroeger met cellotape aan elkaar geplakte
scheuren het inmiddels weer losgelaten tape
verwijderd. Het kwaad was echter al geschied:
de vlekken van de lijm zijn blijvend!
Het heeft nog enige jaren geduurd voor een
'startkapitaal', beschikbaar gesteld door de
auteur van dit artikel, dat uiteraard ontoereikend
was, gebruikt ging worden. Uiteindelijk is de
restauratie van de cartons in opdracht van het
college van kerkvoogden in samenwerking met
het Fonds Goudse Glazen opnieuw aangepakt,
dankzij een tweemalige bijdrage van de Stichting Zomerpostzegels. Er is een speciale ruimte
voor ingericht en een restaurator op projectbasis
aangetrokken. Over dit bijzondere project kunt
u elders in dit nummer meer lezen.
Secondair gebruik
Zoals uit het voorgaande blijkt, zijn de cartons
in eerste instantie door de kerkmeesters ' verzameld' om reparaties in de toekomst zo goed
mogelijk te kunnen uitvoeren. En dat ze daarvoor regelmatig zijn gebruikt ligt voor de hand.
Dat er echter ook nog voor andere doeleinden
gebruik van is en wordt gemaakt, was niet de
opzet, maar groeide in de loop der eeuwen.
Glazeniers, kunstenaars, studenten en historici
gingen de collectie ten tweede male gebruiken.
De eersten waren de glazeniers. Zo leende in
1606 Adriaen Gerritsz. de Vrije de cartons van
het in 1596 door de stad Haarlem geschonken
Glas, onder belofte het na een jaar onbeschadigd
terug te brengen. Bij niet nakomen daarvan
verbeurde hij f 200,- .25) Hij bracht het echter
keurig terug op 4 juni 1607.
In diezelfde tijd werd er in de Grote Kerk van
Edam een door de stad Haarlem geschonken
Glas geplaatst, nagenoeg hetzelfde als in Gouda.
Waarschijnlijk zal het betreffende carton voor
de vervaardiging ervan zijn geleend. Hetzelfde
gebeurde in deze kerk met een door de stad
Dordrecht geschonken Glas, waarvoor ook
ongetwijfeld het Goudse carton zal zijn gebruikt.
In de periode van 1674 tot 1676 werd in opdracht van de kerkmeesters door de kunstenaarglazenier Christoffel Pierson een serie tekeningen in zwart met penseel op perkament gemaakt, aan de hand van de cartons. Ze dienden
als een soort 'schaduw-archief' van de cartons,
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voor het geval daar iets mee mocht gebeuren.
De tekenaar Willem Fortuyn uit Gouda kreeg in
1758 toestemming aftekeningen van de Glazen
te maken en daarvoor de cartons te gebruiken.26)
Curieus zijn de door onbekende tekenaars vervaardigde grote, in mangaan uitgevoerde tegeltableaux, met details van de Glazen. Exemplaren worden bewaard in het Stedelijk Museum
'De Moriaan' te Gouda, het museum Lambert
van Meerten te Delft en het Museum Boymans
van Beuningen te Rotterdam. Duidelijk is, dat
daaraan eveneens de cartons ten grondslag
hebben gelegen. En tenslotte heeft de oud-bm;gemeester, mr. dr. K.F.O. James in 1954 de
cartons van twee Glazen gebruikt, om de portretten van twee 16de-eeuwse Goudse burgemeesters te tekenen.
In de 18de eeuw gingen allerlei hoogwaardigheidsbekleders de Sint-Jan bezoeken, zoals in
1768 Wilhelmina van Pruisen. In 1811 stond
een voorgenomen bezoek van keizer Napoleon
Bonaparte op het programma, wat echter niet
doorging. De latere Duitse Keizer Wilhelm
bezocht op jeugdige leeftijd de kerk, evenals de
kroonprins van Djokjakarta met zijn gevolg en
in de 19de en 20ste eeuw verscheidene leden van
het Koninklijk Huis. Bij al die bezoeken werden
de cartons, of in ieder geval een keuze daaruit,
getoond. Hoe deed men dat? Eenvoudig, uitrollen op de kerkvloer. Veel later kwam men op
het idee er iets beschermends onder te leggen.
Tegenwoordig kan alleen voor studie en wetenschappelijk onderzoek een carton worden bezichtigd, na toestemming door het college van
kerkvoogden.
Vanaf de 19de eeuw kwam daar ook het exposeren op nationale tentoonstellingen bij. Zo werden er cartons getoond op de Oudheidkundige
tentoonstelling in Arti Legi te Gouda in 1872 en
op een kunst-tentoonstelling te Dordrecht in
1897. In 1938 werd in het koor van de kerk een
grote expositie gehouden over de 'Goudse Glazen' , waarin afwisselend een aantal cartons op
lange tafels en afgedekt met glasplaten werden
getoond.
In 1972 werd een aantal belangrijke cartons
getoond in de nationale tentoonstelling 'Opstand
en Onafhankelijkheid, 1572-1972' te Dordrecht.
In de daarna volgende jaren zijn enkele cartons
een belangrijk onderdeel geweest van exposities
in · grote nationale musea, bijv. in de reeks
'Kunst voor de Beeldenstorm'. Tenslotte hebben de cartons incidenteel gediend als bewijs
voor het voeren van heraldische wapens en/of
afstamming van de schenker. Een aardig voorbeeld hiervan is de verklaring welke door de
glazeniers Alexander Westerhout en Daniel
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Tombergen ten overstaan van notaris D. Douw
te Gouda werd afgegeven, met betrekking tot
het Glas dat in 1556 door de rentmeester Dirck
Cornelisz. van Reynegom werd geschonken. Zij
verklaarden namelijk in 1654, dat een door hen
gemaakte aftekening van het Glas met Van
Reynegom en zijn familie en -wapen, overeenkomt met de originelen in de kerk. Vier jaar
eerder was eenzelfde verklarin~ afgegeven op
verzoek van Nicolaes Collaert.2 )

Nationaal of lokaal ' bezit'?
Prof. A. van der Boom heeft bij zijn promotie in
zijn stellingen het volgende opgenomen:
'Het is voor het behoud en de bestudering van
de werktekeningen ('kartons') der Goudsche
glazen volstrekt noodzakelijk, dat deze van de
tegenwoordige bewaarplaats in de kerk worden
overgebracht naar, en geconserveerd in een
Rijks-verzameling'. Een jaar later wordt deze
stelling door hem herhaald, bij een publikatie in
het Oudheidkundig Jaarboek. Hij stond daarin
niet alleen. In 'Der Kunstwanderer' uit 1930
beschrijft een Duitse toerist zijn bewondering
voor de gebrandschilderde Glazen en de cartons, die hij blijkbaar ook heeft gezien. En hij
bepleit dan, ze weg te halen uit Gouda en in een
der grote steden van het land 'een Oberlichthalle' te bouwen, waar de cartons geëxposeerd
kunnen worden als een 'nationales Dokument' .28 )
In 1921 was het college van kerkvoogden bereid
om cartons beschikbaar te stellen voor expositie
in een op te richten Haags museum. 29) Dit plan
ging echter niet door. Wellicht dat het in 1913
in bruikleen geven van de aan Lucas van Leyden toegeschreven cartons aan het Rijksprentenkabinet (deze zijn tot op heden nog niet geretourneerd) aanleiding was tot deze gedachtengang.
Het expositie-idee speelde ook in 1947, toen er
plannen waren in het Stedelijk Museum 'Het
Catharina Gasthuis' de cartons te exposeren.
Het enige probleem was toen, dat de daarvoor
bestemde ruimte én de financiële middelen
ontbraken.30) De historie herhaalde zich in
1968, toen er plannen werden gemaakt in de te
restaureren Gasthuiskapel van het Museum, een
glazenierskunst-museum te vestigen, waarvan
de kern zou bestaan uit een wisselende keuze uit
de collecties van de St.-Janskerk. Het gelukte
toen helaas niet de betrokken partijen op een 1yn
te krijgen en het plan verdween in de ijskast: 1)
Wat de cartons betreft, zullen zeker enkele grote
nationale (kunst-historische) instituten ze nog
steeds graag in beheer hebben. Maar tegenwoordig is een ieder ervan doordrongen dat juist de
huidige, in vierhonderd jaar gegroeide situatie
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4 onder Tirannij (Glas l D 1.2). Aantekening in zwarte inkt voor de glazenier.

, 1111 L
~v~y~

Aantekening van een glazenier inzake de maat van de panelen van een raam. Aangetroffen achterop een der
banen van de cartons van raam 17 (Johannes bestraft Herodes) uit 1556.

Watermerk aangetroffen op een doublure (Glas
lCJ.2).

Kwitantie voor de betaling van reparatiekosten
der cartons aan boekhandelaar Joh. Outhuyse.
1762.
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1
Ajb. 16 Aanbrengen van de Japanse doublure (tengyo) .

Foto: Wim de Groot
~

Ajb. 17 In elkaar strijken van de vezels.

Foto: Wim de Groot
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zo uniek is, dat het verbreken daarvan een culturele misdaad genoemd mag worden! Of anders
gezegd, er schuilt niets kwaads in, deze historisch belangrijke collectie te kwalificeren als
'lokaal nationaal bezit!'

9. Archief Kerkmeesters. !nv. nr. 320.
'voor dryc patroonen van de gla.sen, als van de Passien 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.
10. Archief Kerkmeestets !nv. nrs. 46, 47 en 69.

Tot slot
Ter gelegenheid van de Goudse Glazendag
1958, noemde Anne H. Mulder de 'cartons
verrukkelijker dan de ramen'. 32) En C. Busken
Huet omschrijft de cartons in 1899 als volgt:
'Indien, met toepassing der procédés van den
fotografischen kooldruk, in onze dagen de voornaamste kartons vennenigvuldigd werden... 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 .
2. De uit Gouda afkomstig auteur, vanaf 1978 woonachtig in
Tiel, is streekarchivaris van de streekarchivariaat Tiel-BurenCulemborg. Hij was van 1965 t/m 1978 archivaris van de
Nederlandse Hervormde St.-Janskerk te Gouda. Vanaf 1978
tot l 987 medewerker en secretaris van het Nationale Comité
van hel Internationale Comité Corpus Vitrearum Medii Aevi,
van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Van 1968
t/m 1978 bestuurslid van Die Goude en vanaf 1976 tot heden
bestuurslid van de Stichting Fonds Goudse Glazen.
3. Rijksen, titelpagina.
4. Naslagwerken over de techniek van het vervaardigen van
gebrandschilderd glas/glas-in-lood:
Beek. G.R. van der: De glazenietskunst. 'Levend land'.
Bronnenboekjes voor het onderwijs etc. Baarn, [ 1952].
Dolder-de Wit. HA. van: Hoe wordt en gebrandschilderd glas
gemaakt? Beknopte beschrijving van de techniek van hel
glasschilderen. Stichting Fonds Goudse Glazen. Gouda, l 982.
Frohbieter-Mue/le1: J.: Handboek glas-in-lood. Materialen Techniek - Toepassingen. Cantecleer Handboeken dl.
XXVIII. De Bilt, 1985.
5. Huges. !nv. nr. KAl/6. 1559:
'Des sa! hij die patronen de kerkcke leveren .. .'
6: KM 896. Kerkrekening 1593.
7. KM 397, kerkrekening 1598. Een door mr. Rijksen vermelde kwitantie van 5 februari 1598, welke in 1938 in hel kerkarchief bemstte is tot op heden spoorloos. Zie ook: Veerman.
W; Gerrit Gerritsz. Cuyp. In: Spiegel Historiael. 1973, Pag.
106t/m 114.

1I. Walvis. Dl. II; pag. 85/86. De Lange van Wijngaarden:
pag. 52 en Kramm; pag. 21.
12. KM 896. Rekening 1583. 'Jan Woutersz. glaesmaker heeft
ghehaeh uut de kerkecamer patroonen van glaesen ... '.
13. V.d. Boom. Blz. 172 noot I; 'Men zal decartons hier niet
uitvoerig besproken vinden. De wijze waarop het materiaal is
opgeborgen, maakt het vrijwel onmoge.lijk er volledig kennis
van te nemen·.

14. KM 896 Jan Woutersz. heeft canons geleend en 'Die moet
hij weder brenghen ofte te vinden 101 Wouter Pytersz.
(Crabeth)' .
15. KM 1. verg. 6juni 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 werden bij Gijsbe1t Boon. boommaker 36 nieuwe rollen voor de
eartons ' gekocht (KM 429).
18. KM 282 (1612), KM 283 (1613), KM 545 (1638), KM
309 (1640), KM 552 (1650).
19. KM 339 (1673), KM 359 (1692).
20. KM 427 en KM 429.
21. Notulen kerkvoogden 6-1-1873.
22. Brief van de restauratiecommissie aan de Minister van
Binn. Zaken. 16 juni 1905 nr. 106.
23. Notulen kerkvoogden 8 september 1913.
24. Notulen rest. cie. d.d. 6 december 1924 ·e n 14 februari
1933.
25. Archief kerkmeesters St. Janskerk. !nv. nr. 896, fol. 95v.
26. Notulen kerkmeesters d.d. 13 februari 1758. Inv. nr. KM
17. Achterop het carton nr. D2 van het raam heeft de tekenaar
daarvan een aantekening gezet.
27. In het bezit van de auteur zijn zeer slechte copieën van de
hetreffende stukken, zonder exacte notitie van herkomst.
Waarschijnlijk berusten de originelen in een Belgisch archief.
28. P(ot) G.J.J.; Goudsche kunstschatten, hun behoud en
hunne Expositie. De cartons der Goudsche Glazen. In: Goudsche Courant, 15/16 maart 1930.
29.Notulen College van Kerkvoogden, d.d. 10 januari 192 1.
30. Goudsche museumplannen. Nieuwe zaal voor de canons.
In: Goudsche Courant, 5 augustus 1947.
31. Krijgt Gouda een museum voor glazenierskunst? In:
Goudsche Courant d.d. 29-1 1-1968.
Museum glazenierskunst in huidige stadslibrye. In: Het Vrije
Volk d.d. 6-12-1968.

8. Stadsrekening Gouda 1604. lnv. nr. 1250.
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32. Bewogen geschiedenis: De g lazen van de St. Jan. Anne I-1.
Mulder op de Goudse glazendag. In: Nie uwe Zuid-Hollander
d .d . 23-6 -1 958.
33. Busken, Huet. C.; Historische en Romantische Werken en
Reisherinneringen . Het land van Rembrandt. II. Haarlem,
1899. Pag. 59.
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Bee/aerrs van Blok/and. P. en Grom. W.S.G . Ie; Catalogus der
tentoonstelling goudsche glazen. Gouda, 1938.
dr. A. van der; Enke le hoofdstukken uit de geschiedenis der monumentale glasschilderkunst in Nederland. Proefschrift. 's-Gravenhage, 1940. Uitgebreider als hande lseditie
verschenen onder de titel: Monumentale glasschilderkunst in
Nederland. DI.I. 's-Gravenhage, 1940.
800111.

kerk te Gouda, dateerende van vóór de Hervonning ( 13 141573 ). Gouda, 1901.
Kramm. C/11:; De goudsche glazen, of beschrijving der beroemde geschilde rde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, etc. Gouda, 1853.
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schilderde ke rkglaze n der Groote of St. Janskerk van der
Goude, etc. 's-Gravenhage, 1819.
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door SchelTemo. J.N.; Geschieden is en beschrijving der Stad
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Rijksen. 1111: A.A.J.; Gespiegeld in kerkeglas. Hollands leed en
vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda.
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Busken Huei. Cd.; Historische en Romantische Werken en
Re is herinneringe n. 01.1,2. Haarlem, 1899.

Schi/p. C.A.; Goed nieuws ove r de cartons der Goudse g laze n.
In: Toeristenkampioen. 1969/1. Pag. 10 en 11.

Dolder-de Wi1. H. van; De cartons van de Goudse Glazen. In:
Kerkblad voor Hervonnd Gouda. Augustus, 1985. Nr. 17.

[\leerman. W.]; Inventaris van de cartons van de ge brandschilderde glazen in de grote- of St. Janskerk te Gouda. bekend als de Goudse Glazen. Gouda. Stichting Fonds Goudse
Glazen, [ 1967].

[Geselsclwp/ mr. J.E.J.; Burgemeesters van Gouda. Oudheidkundige Kring Die Goude. Gouda, 1963.
Glans der Goudse glazen . Conservering 1981-1989. Een
geschiedenis van be houd e n beheer. Div. auteurs. Stichting
Fonds Goudse G lazen, i.s.m. de Rijksdienst v.d . Monumen tenzorg. 1990.
De Goudse Glazen
Stic hting Fonds Goudse G lazen. Gouda, 1986.

\leerman. W.; Werktekeningen van de goudse glazen . In:
Holland regionaal-historisch tijdschrift, 1972.
Vermy. Dirk; Beschryvinge uytlegginge der konstrijcke glasen, binnen de Groote e n Heerlijkcke St. Janskcrk tot Gouda.
etc. Gouda, 1681.
(W)alvis. (/); Bcschryving der stad Gouda, etc. 2 Dln. Gouda.
17 14. Facs. Nieuwendijk, 1972.

Kespe1: dr. L.A .; Im•entaris van de Archieven van de St. Jans-

Afb.18 Vermalen van oude papierresten tot 'papierpap' .

Foto: Wim de Groot
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Nieuwe berging van de canons in 1966. Rechts een oude volgestopte koker, links een nieuwe.
Liks W. Veerman; rechts N. Metse/aa,:

Foto: auteur

Wim de Groot aan het werk.

Foto: Peter Mookhoek
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Boekbespreking

Sociëteit 'De Réunie' 1843-1993.
De sociëteit 'De Réunie', gevestigd in het pand
Oosthaven 17, herdacht dit voorjaar het 150jarig bestaan. Dit jubileum werd feestelijk gevierd in een der zalen van onze nieuwe schouwburg, en bovendien met het uitgeven van een
gedenkboek. In dit boek, in pak.kende verhaaltrant geschreven door het lid drs. B. Mesander,
is de geschiedenis vastgelegd van het gebouw
en die van vele leden die in de Joop der jaren bij
het sociëteitsleven op enigerlei wijze betrok.ken
waren.
Op dezelfde plaats als thans 'De Réunie' stond
in het begin van de vorige eeuw een sociéteit die
de naam 'De Unie' droeg. Dit verklaart de naam
van de huidige sociéteit.
Het pand heeft enkele bekende bewoners gehad,
zoals mr. A. Metelerkamp, enige malen burgemeester van Gouda. De befaamde humanist
Dirck Volkertsz. Coornhert overleed er in 1590.
De vooral als kinderdichter bekend geworden
thesaurier-generaal van de Unie, mr. Hiëronymus van Alphen werd er mogelijk geboren.
Oprichters van de sociëteit waren in 1843 de
fabrikant G. Prince, de notaris W.J. Fortuyn
Droogleever, de bankier A. Dortland en de arts
dr. A. Romeyn. Een ingelijste gecalligrafeerde
ledenlijst van de jaren 1843-1888 hangt in de
Sociëteitszaal. Men leest daarop vele ook nu
nog in Gouda bekende namen.
In het verleden was de sociëteit elke dag geopend. Lid waren in die tijd vooral leidinggevende figuren uit het bedrijfsleven, de overheid en
de vrije beroepen, die daarvoor waren uitgenodigd. Het was in zekere zin een min of meer
elitair gezelschap.
In de beginjaren van 'De Unie' en 'De Réunie'
heette het gehele complex Oosthaven 17 het
'lokaal Nut en Vermaak'. De naam is in latere
jaren alleen gebruikt voor de feestzaal en tenslotte geheel verdwenen. De zaal werd verhuurd
voor vergaderingen, lezingen, muziek- en toneeluitvoeringen, feesten, verkopingen enz.
Vanaf 1931 kwam de zaal in gebruik als bioscooptheater en bleef dat ook in de jaren 19401945, toen de sociëteit zelf door de bezetter
werd gesloten.
Een belangrijk element in het sociëteitsleven
vormde de in 1885 opgerichte kegelclub. Deze
is gehuisvest in een afzonderlijke kegelbaan op
het terrein achter het gebouw. De club leidt nog
steeds een bloeiend bestaan.
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Het gedenkboek telt ruim 200 bladzijden, is rijk
geïllustreerd met foto's van het gebouw, van
leden in het verleden en heden, de kegelclub, de
donderdagse borreltafel, reproducties van oude
archiefstuk.ken, dagbladadvertenties en leuke
schetstekeningen van een der leden. Het boek
werd in linnen gebonden en voorzien van een
zeer origineel stofomslag. Het is een werk geworden waarop zowel de sociëteit als de schrijver met gepaste trots kunnen terugzien.
Iemand heeft eens gezegd: Er is nog nooit een
boek verschenen waarvoor de uitgever de champagnefles moest openen omdat het boek wat
betreft inhoud, spelling, druk en vormgeving
foutloos was. Ook in dit gedenkboek zijn enkele
fouten geslopen, zoals onjuiste of inconsequente
spelling van familienamen. Zo was de naam van
het op blz. 207 vermelde lid Withofkens, die
van de kaashandelaar J. Th. L. Withof Keus.
Het gedicht van Willem Bilderdijk waarmee het
tekstgedeelte van het boek besluit, wijkt in de
spelling iets af van de oorspronkelijke tekst. Het
is ontleend aan diens in 1811 gehouden Afscheid van de Amsterdamse afdeling van de
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen
en Kunsten.
Het niet met enkele letters inspringen aan het
begin van een nieuwe alinea, schaadt niet de
leesbaarheid, maar wel de overzichtelijkheid
van een bladzijde.
Dr. A. Scheygrond.
· B. Mesander, Sociëteit 'De Réunie' 1843-1993.
- 211 blz., talr.ill. Rombach Boek en Beeld,
Haarlem. Niet in de handel.

STREEKARCHIEF
Onder de reekstitel 'Goudse toegangen' zijn
zojuist twee nieuwe delen verschenen, beide
geschreven door S.R. Straub.
Nr. 5: Inventaris van de archieven van de Henrietta Hoffmanstichtingen te Gouda,
1888-1987 (f 8,- ).
Nr. 6: Inventaris van · de archieven van het
openbaar slachthuis en de vleesverwerkingsdienst te Gouda, 1928-1984 (f 7 ,-).
Beide zijn te bestellen bij de Streekarchiefdienst
Hollands Midden te Gouda.
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Verenigingsnieuws
DIE GOUDE REDT EEN ARCHIEFSTUK
P.H.A.M. Abels
De stichting Vrienden van Archief en Librije is
dit jaar een grootscheepse actie gesta11, die
gericht is op restauratie en behoud van historisch waardevolle documenten in het Goudse
streekarchief. Onder de leuze 'Red een archiefstuk' worden particulieren, verenigingen en
bedrijven opgeroepen archiefstukken die door
de tand des tijds zijn aangetast te redden van de
ondergang. Zij kunnen dit doen door een van de
talrijke bedreigde stukken te adopteren en de
restauratiekosten voor hun rekening nemen.
Het ligt voor de hand dat ook Die Goude het
papieren cultuurbezit van Gouda een warm hart
toedraagt en ongaarne zou zien dat zeldzame
documenten en boeken uit het streekarchief en
de Librije verloren zouden gaan. Vandaar dat
het bestuur van de Oudheidkundige Kring de
actie van de archiefvrienden niet alleen van
harte bij zijn leden aanbeveelt, maar ook gemeend heeft het goede voorbeeld te moeten
geven door de restauratiekosten van een voor de
Goudse geschiedschrijving onmisbaar archiefstuk voor zijn rekening te nemen.
Slijtage
De keuze is daarbij gevallen op het in zeer
deplorabele toestand bevindende 'Kamerboek
1621-1625' uit het Oud-Archief van Gouda
(inv. nr. 95). Deze honderden pagina's tellende
foliant diende als memoriaal (aantekenboek
voor lopende zaken) van de resoluties, ordonnanties en bevelen, die werden uitgevaardigd
door de stadsbestuurders (baljuw, burgemeesters en schepenen). Uit de forse slijtage-sporen,
die band en papier van dit document vertonen,
kan afgeleid worden dat het stuk niet alleen in
de periode van het ontstaan intensief gebruikt is,
maar ook in de eeuwen daarna. Dit wijst er
reeds op dat het stuk uit historisch oogpunt van
bijzonder belang is.
Een vluchtige blik in het notenapparaat van
enkele Goudse geschiedwerken bevestigt deze
indruk. Al voor de oude vorschers Walvis en De
Lange van Wijngaerden waren de Kamerboeken
een belangrijke bron, maar ook in deze eeuw
maakten bijvoorbeeld pater Dalmatius van Heel,
dr. Bik en verschillende schrijvers in de recente
jubileumbundel van Die Goude er dankbaar
gebruik van.
Verscheurd
De te restaureren archiefband beslaat de periode

1621 -1625. Voor de Republiek der Verenigde
Nederlanden en ook voor Gouda waren dit
belangrijke jaren. Het TwaaltJarig Bestand was
ten einde, waardoor de strijd tegen Spanje weer
oplaaide. De bestandsjaren waren allenninst
rustig verlopen, doordat de jonge Republiek
verscheurd was geweest door religieuze en
politieke twisten tussen remonstranten en contra-remonstranten en tussen Oldebarneveldtgezinden en aanhangers van prins Maurits.
Uiteindelijk had de prins van Oranje, die paitij
trok voor de contra-remonstranten, de strijd in
zijn voordeel beslecht. Dit had ertoe geleid dat
in de steden met een remonstrants-gezind stadsbestuur - zoals in Gouda - de wet verzet was.
Vele oude machthebbers waren door persoonlijk
ingrijpen van p1ins Maurits van de kussens
verdreven en hadden plaatsgemaakt voor nieuwe stadsregeerders. Het tijdvak dat wordt bestreken door het te herstellen Kamerboek, staat
dan ook in het teken van de problernen die
ontstonden als gevolg van deze gewijzigde
machtsverhoudingen in de stad. De nieuwe
regentenfamilies moesten trachten de zojuist
verworven machtsposities te behouden en te
verstevigen. De afgezette regenten daarentegen
bemoeiden zich om het herstel van hun oude
macht en invloed. Kortom, voor de lietbebbers
van het aloude politieke machtsspel valt er nog
veel te ontdekken en te leren in het Kamerboek,
als het over enige tijd weer in de oude glorie
hersteld is.
Verzegeld
Soms brengt restauratie van archiefstukken
verrassende en tot dan toe nog onbekende zaken
aan het licht. Zo ookin het geval van het betreffende Kamerboek. GouwenaarTh. A.G. Steemers, verbonden aan het Algemeen Rijksarchief
in Den Haag en adviseur in restauratie-zaken
van het Goudse archief, stelde bij een eerste
onderzoek van het te herstellen Kamerboek
vast, dat het boekblok ooit ingebonden en verzegeld moet zijn geweest. De reden waarom de
inhoud van het boek op deze wijze verborgen
werd gehouden voor nieuwsgierige lezers valt
echter moeilijk te achterhalen. Mogelijk bestaat
er een verband tussen de hierboven geschetste
politieke machtsstrijd tussen vooraanstaande
Goudse families en de verzegeling van het
document.

Aan de ketting
Het Kamerboek beschrijft echter niet alleen
gewichtige politieke zaken. Het bevat ook tal
van wetenswaardigheden over de dagelijkse
gang van zaken in het vroeg-zeventiende-eeuw-

69

TIDINGE VAN DIEGOUDE

se Gouda. Zo kan men lezen dat in september
1621 het besluit werd genomen 'dat men de
gevanghen vrouwen condemneren zal int tuchthuijs voor zeeckere jaren( ...), mits dat zij zullen
weesen in een plaets apart van de andere tuchtelinghen' . Naast deze en andere besluiten, die
betrekking hadden op het reilen en zeilen in
publieke instellingen zoals het tuchthuis en het
gasthuis, komen in het Kamerboek besluiten
voor over bijvoorbeeld de toelating van schoolmeesters in de stad, het ophalen van vuilnis, het
tegengaan van overlast door baldadige jeugd en
de regelgeving voor de gilden.
Op l februari 1621 werd door het Goudse stadsbestuur een besluit genomen, dat getuigde van
een opmerkelijke zorg voor het behoud van het
papieren cultuurbezit. Op die dag kregen de
Librijemeesters, verantwoordelijk voor de omvangrijke stadsbibliotheek, de opdracht een
nieuw slot te vervaardigen op de Librije en de
sleutel. aan niemand af te geven, totdat zij 'de
boucken in ordre zullen hebben gesteldt ende
dat de boucken met ketenen zullen weesen
gesloten' [=aan kettingen gelegd] . Het valt te
hopen dat de huidige generatie politici en ambtenaren een even groot verantwoordelijkheidsbesef aan de dag zullen leggen ten aanzien van
het culturele erfgoed van de stad. Dat zij daarbij
van harte gesteund en geholpen worden door
verenigingen als Die Goude en de V1ienden van
Archief en Librije, moge duidelijk zijn uit de

wijze waarop vanuit deze hoek meegewerkt
wordt aan de redding van waardevolle archiefstukken.
P.H.A.M. Abels is voor Die Goude lid van de
Commissie van Advies voor de Streekarchiefdienst Hollands Midden.
Ook u kunt een archiefstuk redden van de ondergang. Al vanaf f 100,- gulden kan een stuk
gerestaureerd worden. Nadere informatie over
de actie RED EEN ARCHIEFSTUK is te verkrijgen bij de stichting Vrienden van Archief en
Librije (contactpersoon: mw. Lambregts, tel.
01820-23219) ofbij de Streekarchiefdienst Hollands Midden (tel. 01820-1 6135).

Het op kosten van Die Goude te restaureren
'Kamerboek 1621-1625'. Doordat de rug nog
ernstig beschadigd is liggen vele beschadigde
bladen los in de band.

Het Kamerboek 1621 -1625
Foto: Streekarchiefdienst
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DE BOUWPLANNEN VOOR HET BOLWERK IN RELATIE TOT HET MONUMENTALE
STADSCENTRUM
Lezing door Prof. Dr. Ir. F.W. van Voorden.
10 mei j.l. in de Agnietenkapel.
Uit de grote opkomst voor deze lezing bleek,
dat er bij onze leden en veel belangstellenden
interesse bestaat voor de bebouwing ter plaatse.
Prof. van Voorden gaf een boeiend verslag van
de ervaringen in andere steden, nationaal en
internationaal, met het bouwen in een historische omgeving. Naar aanleiding van de discussie, gaf de inleider het hiervolgende advies voor
de aanpak van de Bolwerkplannen.
1. De aanpak zou moeten plaatsvinden op grond
van twee programma's van eisen:
a. functioneel
b. cultureel (karakteristiek van het gebied, open
ruimten en bebouwing)
Pas wanneer beide programma's afzonderlijk
zijn opgesteld, kan een integratie plaatsvinden
ten behoeve van het stedebouwkundig ontwerp.
Dit is een nieuwe methode voor een binnenstadsontwerp. De normale praktijk is het opstellen van een functioneel programma, waaraan
vervolgens bijzondere eisen worden toegevoegd
(zoals te handhaven monumenten).
Let op: Het Bolwerk vervult een schakelfunctie,
zowel functioneel als morfologisch, tussen
binnenstad en buitenstad, tussen de radialen
(Gouwe) en de tangentialen (Singels). Dat betekent dat voor bepaalde onderdelen, bijvoorbeeld
verkeer en infrastructuur, grotere kringen moeten worden gehanteerd voor het onderzoek dan
het gebied zelf.

* Waardevolle singelfragmenten aan de buitenzijde van de Turfsingel.Wanneer het verval
wordt gekeerd, kan in samenhang met het vroegere GEB-terrein een hoogwaardig woongebied
ontstaan met de ruimte voor andere, stedelijke
functies.
3. Voor de economische onderbouwing van het
plan is het noodzakelijk de bouw-/ontwikkellocatie veel ruimer te nemen dan alleen het gebied
sec.
Infrastructuur en open mimten dienen onderdeel
te zijn van een herontwikkeling van de stadsranden van Gouda, en kunnen in dat verband wellicht ook aanspraak doen gelden op andere
(subsidie-) fondsen. De wand Hoge Gouwe en
de gevelwand Nonnenwater kunnen worden
opgevat als intensieve stadsvernieuwingsprojecten. Resteert het binnengebied als ontwikkel- en
nieuwbouwlocatie waarin geen andere lasten
meegenomen behoeven te worden.
Tot zover dit beknopte advies.
Zeer opmerkelijk hierin is het voorstel om het
aandachtsgebied uit te breiden met Turfsingel,
Kattensingel, Nonnenwater en Hoge Gouwe.
Inmiddels heeft ons Bestuur een werkgroep
ingesteld, bestaande uit bestuursleden en andere
betrokkenen, om te bereiken dat de voorziene
grote bouwmassa van het Bolwerkplan op een
harmonieuze wijze zal worden aangepast aan de
historische omgeving.
Redactie Tidinge

RECTIFICATIES
2. Het stedebouwkundig ontwerp wordt, eerst
als schetsontwerp, opgezet m.b.v. de twee genoemde programma's. In het plan moet de bestaande karakteristiek afleesbaar zijn, bijvoorbeeld door accentuering van onderdelen van de
kadastrale kaart. Relevante karakteristieken
zijn:
* Gevelwand van de individuele, aaneengesloten bebouwing van de Hoge Gouwe, tot aan de
Kattensingel.
* Historische structuurelementen, richtingen en
assen, van land- en waterwegen in het open
gebied Bolwerk/Potterspoort.
* Het Nonnenwater met gevelwanden is een
voorbeeld van karakteristiekontwikkeling d.m.v.
demping en schaalvergroting. De huidige ruimte
met bebouwing is een waardevol stadselement,
en is tevens een goede introductie op de afwijkende bebouwing (functie en maat) van het
laatste stuk Hoge Gouwe.

In mijn bespreking van het boek 'Gouda toen en
nu' van Theo de Jong en Martin Droog, (Tidinge, januari 1993), is tot mijn spijt een fout geslopen.
In het begin van deze eeuw woonden aan de
Kleiweg twee zakenlieden met de familienaam
Boon van Ostade. Die met de voorletters F.J.J.
was wijnhandelaar, die met de voorletters
J.F.J.J. sigarenwinkelier. De laatste genoot ook
enige bekendheid als magnetiseur (zie: De namen der Goudse straten enz., blz.158.)
Voorts staat op blz. 12 van de Tidinge Withofkeus; dat moet zijn: Withof Keus. Op blz. 16
staat stadsbouwkundigen; dat moet zijn: stedebouwkundigen.
Dr. A. Scheygrond
Door een misverstand brengen wij de volgende
rectificatie onder uw aandacht: in het bijschrift
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van de foto van Govert Suys staat de titel van
burgemeester James venneld als drs. Dit moet
zijn Mr. dr. K.F.O. James.
Redactie Tidinge

EXCURSIE NAAR LEUVEN
Op zaterdag 4 en 18 september a.s. is er een
excursie gepland naar Leuven in België. Deze
universiteitsstad is een 'openluchtmuseum van
architectuur', maar dat niet alleen, ook de universiteit, met haar talrijke colleges heeft sinds
1425 haar stempel gedrukt op het leven in de
stad Leuven. De stad is hierdoor altijd een
smeltkroes van volkeren, rassen en talen geweest. Iedereen is welkom in Leuven en dat is
er ook goed te merken.
De prijs voor deze schitterende excursie,
inclusief deskundige leiding in het Begijnhof en
kerk, Stadhuis en Sint Pieterskerk, 'aangeklede'
koffie , Broodjeslunch, fooi voor de chauffeur en
verzekering is f 62,- .
Aanmelden voor deze excursie kunt u doen
door middel van het bijgesloten formulier. De
uiterste inleverdatum is 1 augustus 1993.
Inleveren op zaterdag van 11.00 tot 15.00
uur in het Stadhuis of bij R.F. Stijnis, Vlietenburg 32 te Gouda (2804 WT).

LEZINGEN
U kunt de data van de lezingen voor het najaar
in uw agenda noteren.
De eerste lezing, op 6 september, wordt gehouden door de heer Cor van Vliet uit Dordrecht.
Het is een diaprogramma over Frankrijk. Voor
de pauze laat hij het licht schijnen op timpanen
van gotische kathedralen en na de pauze op de
Zwarte Madonna.
De onderwerpen en sprekers voor 11 oktober en
15 november staan nog niet vast.
Wel voor de laatste lezing van dit jaar op maandag 20 december in de Veste. Mevrouw Henny
van Dolder sluit dan het seizoen af met een
lezing over haar nieuwe boek: "De St. Janskerk
te Gouda. Uit de geschiedenis van een oude
stadskerk ".

OPROEP
Verzamelaar vraagt deel 3 en deel 11 van de
Bijdragen van de Oudheidkundige K1ing 'Die
Goude'. Aanbiedingen aan A.C. den Edel,
Glouchesterstraat 7, 2804 XX Gouda. Tel.
01820-39486.

Een aantal aclieve leden brengt jaarlijks een aantal zalerdagen door op hel bovenplein van het stadhuis om
bezoekers en 1oeris1en Ie ontvangen. Het bovenplein had vroeger een heel andere aankleding dan thans het
geval is, dat is op deze foto goed te zien.
Foto: Collectie Hennie van Dolder
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