ZEVEN KOSTBAREGLASVENSTERS
EEN INQUISITEUR. HERNIEUWT ZIJN INTREDE
BINNEN DE ST. JAN

Zij, die eenige jaren geleden de St. Jan bezochten, herinneren zich
misschien van hun rondgang twee zich in de Zuidzijde van het
choor bevindende glasvensters, die met de nummers 20 en 21 waren
aangeduid en die voorstellingen gaven van de Passie, de Verrijzenis, en de Hemelvaart des Heeren en van het Pinksterfeest. Aan
glas 21 was het volgende rijmpje toegevoegd:
Deze twee glazen hier staende presen't
Zijn 't Regulieren Convent eerst toegedoght;
En als 't klooster ter neer lag heel geschend,
Nu hier belend, ende ten oorbaar gebroght.
Deze in de Groote Kerk zoo ongunstig geplaatste glazen, die
bovendien geschonden waren, werden oorspronkelijk voor een
kloosterkerk, die van de Regulieren aan de Westzijde van den
Raam tegenover de Lange Willemsteeg, vervaardigd in den winkel.
de werkplaats zouden wij nu zeggen, van den grooten glasschilder
Dirk Crabeth, den oudsten van de gebroeders van dien naam..
Deze Regulieren, die leefden naar 'den regel van St. Augustinus
hadden zich in 1551 in Gouda gevestigd, nadat hun klooster Emmaus
in het land van Stein t\Vlee jaar te voren gedeeltelijk door brand
was vernield. Er was nog een reden, die den Regulieren bewoog
het buitenleven vaarwel te zeggen: de godsdienststrijd zou weldra
ontbranden en de monniken _h oopten binnen de muren van Gouda
een veilig toevluchtsoord te hebben.
Verschillende prelaten, kloosteroversten en magistraten nu, hebben aan de kerk van 't Goudsche convent der Regulieren gebrandschilderde glazen geschonken.
Vroeger heeft men wel gemeend ......, en men vindt deze opvatting
vermeld in oude beschrijvingen en zelfs in een gids van vrijwel
recenten d~t~m ......, dat deze glazen nog uit 't Steinsche .klooster
afkom:stig ~áf en. Deze meening echter is foutief; in de glazen vindt
men 'thans de .jaarcijfers 1556, 1557 en 1559. Zij stellen voor:
Het verraad van Judas.
Jesus met de doornenkroon.
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Jesus

het volk getoond.
J esus draagt het kruis.
Jesus Verrijzenis uit het graf.
Jesus Hemelvaar t.
He't Pinksterfee st.
Opvallend is, ,dat deze tafereelen niet ·e en aaneengesl oten . geheel vormen. Immers een kruisiging ontbreekt. Mag men aannemen,
dat er meer als zeven glazen geweest zijn; of moesten de ontbrekende glazen nog geschonke n worden?
De voornaams te der schenkers is geweest: Nicolaas van Nieuwland, Bisschop van H ebron, deken van de kerk van de Gelukzalig e
Maria te Utrecht, proost van de parochieke rk van de Gelukzalig e
Bavo te Haarlem, onderinqui siteur in de N ederlanden , die het
vierde glas "uit eerbied voor den Allerhoogs ten God" heeft
geplaatst.
Zooals de gewoonte was in die dagen, heeft de schilder den
schenker, den lateren Eersten Bisschop van Haarlem, met de
teek enen van zijn waardighe id als straf, mijter en koormante l onder
de eigenlijke v oorstelling afgeheeld. Ook de schenkers van de
andere glazen bevinden zich in het glas, dat zij schonken. Het zijn:
Johan Heye, een Spaanschg ezind burgemees ter in de jaren 1566
en 1568, afgebeeld met eenige huisgenoot en;
Dirk Corneliszo on van Reinegom, Heer van St. Hubrechts geregt
en Snijdeldijk , r~ntmeester der· domeinen des Konings van Spanje
over het kwartier van der Goude en kolonel der schutterij, eveneens met eenige familielede n;
Nicolaas Ruijsch, kanunnik en thesaurier van St. Salvator te
Utrecht;
Pater Robert Jansz., prior van het klooster van St. Margriet te
Gouda;
Pater Willem Jacobsz., overste van de Goudsche religieusen van
St. M arie te Gouda;
en Pater Thomas Hermansz. , overste van de religieusen te Poel.
Zooals wij schreven werden de glazen vervaardig d in den winkel
van Dirk Crabeth. In dezelfde periode echter brandschil derde Dirk
verschillen de groote glasvenste rs voor de St. Jan. Algemeen nu
wordt aangenom·e n, da't onder leiding van den meester arbeidende ,
één of meerdere leerlingen de tafereelen voor het Regulieren convent
schilderden . In het bijzonder wordt de naam van Jan Dirksz. Lonk
genoemd, waarvan wij waarschijn lijk in het zestiende choorvens ter
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van de St. Jan in den persoon van een toehoorder van Chris'tus
eerste prediking aan de Jordaan een afbeelding bezitten.
Het zou ons te ver voeren een beschrijving van de glazen te
geven. Wij volstaan met eenige opmerkingen.
Zij werden geschilderd in de kunstperiode der Renaissance. Zij
zijn dikVJ!ijls opmerkelijk van teekening en kleur. Rood, blauw,
paars, groen en goud zijn de voornaamste kleurlonen. Zeer fraai
zijn de gezichten der apostelen in het glas van het Pinksterfeest.
Men is niet gauw uitgekeken op deze glazen, want zij stellen
evenals die in de St. Jan zoo heel veel voor. In de Middeleeuwen
en ook in de 16e eeuw nog hadden gebrandschilderde vensters een
zeer bijzonder doel. Zij waren een bijbelsche geschiedenis in platen
voor 't volk, .dat niet lezen kon. Men volstond dan ook niet met in
een glas enkel en alleen b.v. het verraad van Judas af te beelden.
Ook de schermutseling tusschen Petrus en Makhus werd voorgesteld en bovendien het wegvoeren van Christus uit den hof.
Wandschilderingen en geschilderde glazen vervingen het geschreven woord.
De geheele Middeleeuw.en door, vanaf den tijd der vroeg-Christelijke basilieken tot in het midden van de 15e eeuw, was de glasschildering bedoeld als een voortzetting van den wand. Het glas
kende evenals het muur-fresco en het mozaïk geen diepte. De
Renaissance bracht in deze opvatting verandering door voorstellingen
geteekend naar de natuur te geven. Zij gaf het glas uitzicht, diepte.
De vensters der Crabeth'en, van hun leerlingen en van de schilders,
die in den zelfden tijd werkten, zijn hier een voorbeeld van. Zoo'als
een Vlaamsch schrijver 't uitdrukte . .,Het is, alsof men vanuit de
kerk een verschiet in 't glas ziet, als vanaf een dijk tusschen dé
hooge stammen der populieren".
Het kinderlijk karakter, kenmerkend voor de kunst der Middeleeuwen, ging echter verloren en dikwijls ook de religiositei't.
Men kan zeker in het algemeen opmerken, dat de venst~rs der
Regulieren niet religieus zijn. De kunstenaar verdiepte zich niet in
het Lijden des Heeren. Dit althans is onze meening.
Binnen de muren van Gouda vonden de Regulieren niet de bescherming, die zij verwachtten. Na het besluit der Staten van Holland van 23 Mei 1577; dat de Stedelijke Regeeringen het recht
gaf, de kloosters met alle roerende goederen te seculariseeren, een
besluit evenwel. dat indruîschte tegen het door de Algemeene
Sté\'ten en door den Landvoogd. Don Juan van Oostenrijk,
gesloten verdrag, genaamd het Eeuwig Edikt, dat den 7den
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April 1577 door Koning Filips II was bekrachtigd, legde
ook Gouda beslag op de kloosterbezittingen. Op last van het
stedelijk bewind werden de zeven glasvensters der Regulieren in
1580 of 1581 in he't choor van de Groote of St. Janskerk geplaatst.
In een "Uitlegginge van de wijd-beroemde en vermaa;de glazen,
binnen de voortreffelijke en vermaarde kerk tot Gouda" in het
begin van 18e eeuw bij Andries Endenburg, stadsdrukker op de
markt, gedrukt, vinden wij een beschrijving op rijm ook van de
glazen uit het Regulieren convent en bovendien bij zes der zeven
vensters een toepasselijk gedicht, ontleend aan Heiman Dullaert,
Reinier Anslo, Joannes Brant en W. Lomannus. Dat van "Christus
Opstanding" laten wij hier volgen:
De Zon des levens rijst veel vroeger dan de zon,
En maakt een schoenen dagh, al eer de dagh begon.
Hier barst hij uit zijn graf, daar zoo veel krijgsliên waken.
Die 't leven willig liet, kan zich weêr levend maken.
Gedurende 350 jaren bleven de glazen in het choor van de St.
Janskerk. Eenige jaren geleden werden zij door den Delftschen
glasbrander en restaurateur Ir. Jan Schouten in den oorspronkelijke:n toestand hersteld.
Een Rotterdammer zegde dit bedrag toe, als aan de voorwaarde
wer~ voldaan, dat de glasvensters in eene hun passende kapel
werden geplaa'tst.
Verschillende mogelijkheden werden overwo_gen. Aanvankelijk
wilde men de glasvensters in de St. Jan plaatsen. De kleine figuren
zouden dan echter niet tot haar recht gekomen zijn. Vervolgens
ontwierp met een uitbouw, aansluitende bij de grafkapel van Van
Beverningh aan de Zuidzijde van het choor. Deze zeer fraaie oplossing was ech'ter te kostbaar. Ook overwoog men, dat de doorgang bij de Kosterswoning te nauw zou worden. Toen nam men
een proef met de glasvensters in de voormalige kapel van het
Groote of St. Catharina-Gasthuis aan de Oosthaven te plaatsen.
Dit moch't echter de Kapel-commissie evenmin bevredigen.
Toen bouwde men aan de Noordzijde: van het choor van de
St. Janskerk een noodkapeL opgetrokken in drijfsteen, tot het
bedrag, noodig om een definitieve kapel te bouwen, gevonden
zou zijn.
De noodkapel werd door Rijksmonumentenzorg echter als onaanvaardbaar van de hand gewezen. De glasvensters verhuisden naar
de brandkluis van 't "Prinsenhof' te Delft.
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Ten slotte werd toch een oplossing gevonden. Dezelfde milde
gever, die ook de restauratie der glazen had mogelijk gemaakt.
schonk de bouwsom voor een geheel nieuwe kapel.
Deze kapel werd in den tuin van de stichting "Het Oude Mannenhuis" door den architect W. Kromhout gebouwd en met een overwelfde brug met het hoogchoor van de St. Jan overbonden.
Op 17 September 1934 heeft de heer C. van Krimpen in naam
van de Kerkvoogdij van de Nederlandsch Hervormde Gemeente
de kapel in intiemen kring aanvaard.
De Kapel-commissie, waarin zitting hadden de heeren Ulbo J.
Mijs, E. G. Gaarlandt, Jhr. Dr. W. A. Beelaer'ts van Blokland,
Ir. J. L. Schouten en C: van Krimpen, zag haar taak volbracht.
De kapel is opgetrokken op een achthoekig grondvlak. Zij is door
een hoog schaliën dak ,g edekt. Een overwelfde brug verbindt de
kapel met de St. Jan. Zij bezit echter ook een afzonderlijken ingang.
Boven dit toegangspoortje werd door Théo Vos in zandsteen de
beeltenis van den drie en tachtigjarigen glazenier Ir. Jan Schouten
geboetseerd. Door een veranderden tuinaanleg van het plantsoen
achter het choor van de St. Jan, werd het uitzicht op de presbyterie
verruimd.
In de kapel, boven d en haard - de kapel zal dienen tot vergaderzaal der Restauratie-commissie - is een gedenkplaat aangebracht,
waarop staat vermeld:
Anno 1934
ter
nagedachtenis
aan mijne
moeder
Maaike Lagendijk
geboren 5 September 1838
· gestorven 3 Februari 1898
W. van der Vorm
Ten slotte mag 'h ier nog worden vermeld, dat zoowel de gedachte
een afzonderlijke kapel - men noemde haar een "Hervormde
Kapel" - aan de St. Jan aan te bouwen, als het bouwwerk zelf
aan een scherpe critiek werden onderworpen.
W. A. F . X. HOFFMAN.
Het artikel "Zeven kostbare Glasvensters" is verschenen in de
,.Nieuwe Zuid-Hollander" in het voorjaar 1935.

